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Въведение 

Ревматоидният артрит (РА) е хронично възпалително заболяване, 

характеризиращо се с възпаление на ставите и сухожилията, нарушена 

подвижност, както и необратимо увреждане на хрущяла и костите, често 

водещо до системна манифестация, със съществени социални и 

икономичести последствия. Заболяването е прогресиращо и 

инвалидизиращо, със засягане на различни системи и органи. Терапията на 

РА трябва да започне максимално рано. Methotrexate се приема като златен 

стандарт и първи избор от болест модифициращите лекарства, поради своя 

отличен ефект, приемлив профил на безопастност и ниска цена. В 

последните години все повече в клиничната практика се използват 

биологични  болест модифициращи антиревматоидни  лекарства. Също 

както конвенционалните, така и биологичните забавят прогресията на 

заболяването и деструктивните промени в засегнатите стави. През 2010 г. 

Европейската лига против ревматизма (EULAR) разработи 15 препоръки за 

лечението на РА и три водещи принципа. Една от основните препоръки е, 

че лечението с к-БМАРЛ (methotrexate) трябва да се започне възможно 

най-скоро след диагностицирането на РА. Това е съществена разлика в 

сравнение с терапията на заболяването през 90-те години, когато като 

първа линия на лечение са използвани НСПВл. Нова препоръка е, че 

лечението с б-БМАРЛ трябва да се започне при незадоволителни резултати 

или контраиндикации за лечението с к-БМАРЛ. В съвременната практика, 

при терапията с б-БМАРЛ, най-често се започва с TNF-α инхибитори 

(adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab или infliximab) (Smolen et 

al, 2010).  

По данни на Националната Здравноосигуритела каса (НЗОК) 

разходите за лечение на РА нарастват над десет пъти в периода 2009-2013. 

В Световен мащаб,  разходите за лечение на пациенти с РА са най-ниски в 

България на годишна база в сравнение с други държави. Средно разходите 
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за лечение в Европа са малко над 13 000 € (Западна Европа - 17 153 € и 

Източна Европа -  4 889 €). Общо разходите за лечението РА за една 

година в разглежданите страни (36 държави от 4 континета) са около 100 

милиарда евро (Lundkvist et al, 2008). 

Важно е да се отбележи, че РА е мултифакторно заболяване, чиято 

етиология е неизвестна. Експерименталните модели на РА биват 

спонтанни и индуцирани. Спонтанните модели биват хронични и 

прогресивни и могат да имитират по-точно процесите на подобрение и 

влошаване, наблюдавани при човека, в сравнение с индуцираните модели. 

В основата на това стои предположението, че пациентите с РА никога не са 

подготвяни или никога не са имали други заболявания, преди заболяването 

с РА. Въпреки това не бива да се изключва възможността вирусното или 

бактериалното провокиране да осигуряват имунологичното начало на РА. 

Моделът на колаген-индуциран артрит е разработен през 1970-те години на 

миналия век и намира широко експериментално приложение в 

охарактеризирането на заболяването и търсенето на нови антиревматоидни 

лекарства.  

В заключение, ревматоидният артрит е социално значимо, 

инвалидициращо заболяване, чието лечение е скъпо струващо за здравната 

система. От изключителна важност е превенцията и навременната терапия 

с ефективни лекарства.    
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1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

 

1.1. Ревматоиден артрит  

Ревматоидният артрит (РА) е хронично възпалително заболяване, 

характеризиращо се с възпаление на ставите и сухожилията, нарушена 

подвижност, както и необратимо увреждане на хрущяла и костите, често 

водещо до системна манифестация, със съществени социални и 

икономичести последствия (Atzeni et al, 2013; Atzeni et al, 2007; Panayi 

2005).  

РА е мултифакторно заболяване, развиващо се в резултат от 

взаимодействието между различни фактори: 

 генетична предразположеност,  

 пол,  

 възраст,  

 етнографски характеристики,  

 социално икономически характеристики,  

 тютюнопушене,  

 диета,  

 инфекциозни заболявания,   

 нивата на хормоните (Alamanos & Drosos, 2005) 

Етиологията е неизвестна и не може да се определи кои фактори са 

първични, и кои са вторични за развитието на РА. Поради наличието на 

неубедителна връзка на РА при хомозиготни близнаци (Begovich et al, 

2004), се счита, че второстепенни фактори играят важна роля при 

възникването на болестта (Rak et al, 2009).   

Инфекциите не са честа причина за артрит и артралгия, но нелекуваната 

инфекция може да нанесе сериозни поражения на ставите. В повечето 

случаи причинителят на инфекциозен артрит  прониква в ставата по 

хематогенен път. Боледуват почти с еднаква честота и деца и възрастни. 

По правило се засяга само една става (най-често коленната) и по-рядко 

повече стави. Всеки микроорганизъм може да инфектира някоя става, но 

като най-често това са различни вируси, бактерии и гъбички. 
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Синовиалната мембрана, която е добре кръвоснабдена, е първото място, 

където се „настаняват“ микроорганизмите и където бързо се размножават. 

Оттук те преминават в синовиалната течност и инфектират всички части на 

ставата.  

 Най-често предаваните от комари (Алфавируси) могат да бъдат 

причина за развитието на артрит и артралгия. Други вируси причинители 

могат да бъдат парвовирус В19, хепатитните вируси A, B и C в своята 

предклинична фаза обикновено се представят с грипоподобни симптоми, 

но с напредване към иктеричната фаза, може да се развият артралгия и 

артрит. 

Най-честите бактерии, причиняващи септичен артрит са стафилококи, 

стрептококи и пневмококи. По-малко вероятно е остър артрит да се 

причини от туберкулозен бацил или от различни видове гъбички - те се 

развиват доста по-бавно от бактериалните, като в началото почти не се 

усещат, особено ако ставата е била вече засягана от артрит. 

Изследване на зависимостта между пола, възрастта и развитието на РА 

е извършено от Kuiper et al. (2001).  Не са наблюдавани статистически 

значими разлики в DAS (скор определящ активноста на заболяването) 

между мъже и жени, или между жени преди и след менопаузата в момента 

на диагностицирането. При сравняването на възрастни и млади мъже 

изследователите наблюдават значително повишаване на DAS (p=0.04). 

Анализът на резултатите при жените показва, че повишаването на DAS в 

периода след диагностицирането се дължи главно на жени  в менопаузата. 

През първите четири години след диагностицирането, при жените в 

менопауза, се наблюдава значително повишаване на активността на 

заболяването в сравнение с тези преди менопаузата (съответно - p<0.01, 

p<0.01, p<0.01, p=0.02). При сравняването на жени в менопауза и възрастни 

мъже, се наблюдават значително по-високи нива на DAS при жените  през 

целия период, с изключение на периода веднага след диагностицирането. 
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Изследването проведено при млади мъже, и жени преди менопауза не  

показва  значителна разлика в резултатите от DAS. Тези резултати 

показват, че женските хормони имат съществена роля за прогресията на 

заболяването. 

В дългосрочен план 80% от пациентите се инвалидизират до 20 години 

след диагностицирането и очакваната продължителност на живота е 

намалена с 3 до 18 години (Choi et al, 2000). За разлика от други 

заболявания, при пациентите с РА, независимо от новите терапии,  не се 

наблюдава повишаване в продължителността на живот през последните 40 

години,  като при една трета от случаите пациентите се нуждаят от 

хирургическа интервенция (пълна замяна на става) още през първите десет 

години от диагностицирането на заболяването (Kvien, 2004). При 

пациентите с РА се наблюдава повишен риск от сърдечно съдови 

заболявания, инфекции, заболявания на гастроинтестиналния тракт и 

остеопороза. Повишената ко-морбидност допринася за намалената 

продължителност на живот при РА пациентите (Mikuls, 2003; Solomon et 

al, 2013).  

 

1.1.1. Епидемиология 

Изследвания проведени в Северна Европа и Северна Америка показват, 

че заболеваемостта е между 0.5-1.1%, докато при изследвания проведени в 

Южна Европа заболеваемоста е между 0.3-0.7% (Kvien, 2004).  По-ниска 

заболеваемост се наблюдава и в провинциална Африка (Alamanos & 

Drosos, 2005). В доклад изготвен през 2008 за European Federation of 

Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA),  заболеваемостта за 

Република България е 0,48% или 29771 пациенти над 19 години (Kobelt & 

Kasteng, 2009). Разпределението във възрастовите групи между 45-64 г. и > 

64 г. е приблизително еднакво и значително по-високо в сравнение с 

възрастовата група между 20-44 години. Процентът на заболеваемост в 
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България, според проучването, се доближава до средния за Европа, който е 

0,49%. Най-висок в Европа е процентът във Финландия и Швеция (0,60%) 

следвани от Великобритания - 0,57%, а най-нисък в Кипър 0,42%. При 

жените се наблюдава по-висока заболеваемост (3:1) и по-тежко изразена 

симптоматика, в сравнение с мъжете (таблица 1) (Tobon et al ,2010). С 

напредване на възрастта, това съотношение намалява (Kvien, 2004). 

 

Таблица 1. Разпределение между мъже и жени 

Страни Жени Мъже 

САЩ 1,4% 0,74% 

Великобритания 1,16% 0,44% 

Испания 0,8% 0,2% 

Италия 0,51% 0,13% 

Франция 0,51% 0,09% 

Гърция 0,45% 0,19% 

 

Когато се сравнява смъртността  при пациенти с РА и здрави хора на 

същата възраст и пол, се наблюдава повишаване на стандартния 

коефициент на смъртност (standardized mortality ration – SMR)  от 1.27 

(95% CI 1.13–1.41). SMR при жените е по-висок в сравнение с този при 

мъжете - съответно 1.41 и 1.08 (табл.  2) (Gabriel et al, 2003). 

 

Таблица 2. SMR при 609 пациента с РА сравнени със здрава 

популация (Gabriel et al, 2003) 

                                                        SMR 95% доверителен интервал 

Жени 1,41 1,22-1,61 

Мъже 1,08 0,86-1,32 

Средно 1,27 1,13-1,41 

 

1.1.2. Диагностициране на РА 

За диагностициране на РА се използват класификационните 

критерии на Американския колеж по ревматология (American College of 
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Rheumatology – ACR) от 1987 г. (табл.3) и ACR/ EULAR класификационни 

критерии за РА от 2010 г. (табл.4) (Бояджиева, 2017). 

 

Таблица 3 Класификационни критерии за ревматоиден артрит (ACR, 

1987 г.) 

Критерии Дефиниция 

1. Сутрешна скованост 
Сутрешна скованост (на ставите или околоставните 

тъкани) с продължителност не по-малко от 1 час. 

2. Артрит на три или 

повече стави 

Подуване на периартикуларните меки тъкани или 

наличие на хидропс в ставата, установени от лекар (но 

не остеофити).  

3. Артрит на ставите на 

ръцете 

Оток поне на една група от следните стави: 

проксимални, интерфалангеални (ПИФ), 

метакарпофалангелани (МКФ) или гривнени. 

4. Симетричен артрит 

Сходно ангажиране на ставите вляво и вдясно 

(двустранно поражение на ПИФС, МКФС или 

гривнени стави). 

5. Ревматоидни възли 

Подкожни възли, палпирани от лекар, на 

екстензорната повърхност на предмишницата в 

близост до лакътната става или в областта на други 

стави. 

6. Ревматоиден фактор 

(РФ)  в кръвния серум 

Наличието на РФ се открива при 60-80% oт болните с 

доказан ревматоиден артрит и при около 25% от 

пациентите в самото начало на заболяването, което 

ограничава значението му за ранната диагностика. При 

отрицателен резултат е желателно изследването да се 

повтори след 6 до 12 месеца. 

7. Рентгенографски 

промени 

Изменения  типични за РА, в гривнени стави и ставите 

на ръцете, включващи ерозии или периставна 

остеопороза. 

 

По критериите от ACR 1987 г., за да се постави диагнозата РА, е 

необходимо да са проявени поне 4 от 7-те критерия. Те имат 91% 

чувствителност и 89% специфичност. През 2010 г. ACR/EULAR публикува 
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нови критерии за охарактеризирането на пациентите, непопадащи в тези от 

ACR 1987 г. Те са разделени в 4 групи, като диагноза РА може да се 

постави при наличие на сбор от  6 точки (Табл. 4) (Бояджиева, 2017). 

 

Таблица 4. ACR/EULAR  класификационни критерии за ранен РА 

(2010 г.) 

Признаци и симптоми Точки 

Ставно участие 0 - 5 

1 голяма става 0 

2-10 големи стави 1 

1-3 малки стави (с или без участието на големи стави) 2 

4-10 малки стави (с или без участието на големи стави)  3 

>10 стави ( от които поне 1 малка) 5 

Имунологична активност 0 - 3 

Негативни РФ и АСРА 0 

Нископозитивни РФ или АСРА 2 

Високопозитивни РФ или АСРА 3 

Възпалителна активност (острофазови показатели) 0 - 1 

Нормални СУЕ и CRP 0 

Повишени СУЕ или CRP 1 

Давност на ставните оплаквания 0 - 1 

< 6 седмици 0 

≥ 6 седмици 1 

 

1.1.3. Клинична картина на ревматоиден артрит 

При 8-15% от пациентите проявата на заболяването е остро, като 

симптомите се проявяват в рамките на няколко дни. Диагностицирането на 

РА при остро настъпване е трудно и трябва да се изключат сепсис или 

васкулит. При 15-20% от пациентите настъпването на РА отнема от 

няколко дни до седмици (Fleming et al, 1976).   При 55-65% от пациентите 
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РА настъпва бавно, в продължение на седмици до месеци. Първоначалните 

симптоми може да са системни или локални, като умората, отпадналост, 

подуването на ръцете и дифузната мускулно-скелетна болка може да са 

първите неспецифични симптоми, а засягането на ставите да се прояви по-

късно. Първоначално симптомите може да са асиметрични, като в хода на 

заболяването преминават в симетрични.  

Сутрешната скованост е ясен симптом на възпалителен артрит. За да 

бъде определена като „сутрешна скованост“, тя трябва да продължава 

около 30-45 минути, след което да намалява и изчезва.  

Следствие на възпалението и болката се развива мускулна атрофия 

около засегнатите стави и слабост, която може да е непропорционална на 

болката.  

   

1.1.3.1 Засягане на стави 

Най-често засяганите стави при РА са метакарпалните фалангеални 

стави (metacarpophalangeal), проксималните интерфалангеални (proximal 

interphalangeal), метатарсофалангеалните (metatarsophalangeal) и китката 

(табл. 5) (Fleming et al, 1976a; Mens, 1987). 

 

Таблица 5. Разпределение на засегнатите стави въз основа на 

кумулативния опит с 227 пациента (Fleming et al, 1976a; Mens, 1987) 

Засегната става %  Пациенти 

 

Метакарпалните фалангеални, 

проксималните интерфалангеални 

74-100 (средно 91%) 

Китка 54-82 (средно 78%) 

Коленна става  41-94 (средно 64%) 

Раменна става 33-75 (средно 65%) 

Глезен 10-67 (средно 50%) 

Ходило 15-73 (средно 43%) 
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Лакътна става 13-60 (средно 38%) 

Бедрена става 0-40 (средно 17%) 

Темпоромандибуларна става  0-28 (средно 8%) 

Гръбнак 0-11 (средно 4%) 

Стерноклавикуларна става 0-6 (средно 2%) 

Периартикуларно  20-29 (средно 27%) 

 

В началните етапи на заболяването се засягат предимно малките 

стави, след което се обхващат и големите стави (Kraan et al, 2001). 

С прогресията на заболяването, се засягат и различни системи и 

органи, като сърдечно-съдовата система, костно-мускулната, кожата, 

очите, имунната система, кръвната система, увреждат се бъбреците и 

белите дробове.  

 

1.1.4. Фармакотерапия на РА 

Фармакотерапия на РА включва: 

 Неселективни нестероидни противовъзпалителни лекарства 

(Diclofenac, Dexketoprofen) и СОХ-2 селективни - Etoricoxib, 

Celecoxib и др. 

 Глюкокортикостероиди – Prednisolone, Methylprednisolone и др. 

 Конвенционални болест модифициращи антиревматоидни лекарства 

(к-БМАРЛ) – Methotrexate, Leflunomide, Hydroxychloroquine, 

Sulfasalazine.  

 Биологични болест модифициращи антиревматоидни лекарства (б-

БМАРЛ): 

• TNFα инхибитори – Infliximab, Etanercept, Adalimumab, 

Certolizumab pegol и Golimumab   

• анти-β клетъчна терапия - Rituximab 

• инхибитори на ко-стимулацията на Т-клетките – Abatacept 
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• IL-6 рецепторни антагонисти - Tocilizumab 

• IL-1 рецепторни антагонисти – Anakinra 

 Селективни инхибитор на JAK кинази - Tofacitinib 

 

1.1.4.1. Нестероидни  протиовъзпалителни лекарства  

Нестероидните протиовъзпалителни лекарства (НСПВл) са първите и 

най-често използвани лекарства за лечението на РА. Основният 

фармокологичен ефект на НСПВл се дължи на инхибирането на 

циклооксигеназа (COX) 1 и 2, вследствие на което се нарушава 

превръщането на архидоновата киселина в простагландини, простациклин 

и тромбоксан.  В лечението на РА могат да бъдат използвани голям брой 

НСПВл като: diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, celexocib, etoricoxib и други 

(Kumar & Banik, 2013; Иванова & Стоилов, 2016). В начална терапия се 

използват както неселективни така и селективни COX -2 ихибитори, в 

комбинация с инхибитори на протоннната помпа, за ограничаване 

нежеланите лекарствени реакции върху стомашно-чревния тракт. 

Резултатите от проучване проведено с 430 пациента от Emery et al. (1999) 

показват, че терапията е еднакво ефективна и при лечение с celexocib и при 

лечение с diclofenac, но се наблюдава статистически по-голям брой 

пациенти с гастродуоденални язви при терапия с diclofenac. 

 

1.1.4.2. Глюкокортикоиди 

Глюкокортикоидите са единствената група, която ефективно и бързо 

потиска синовита при РА, като не променят хода на заболяването. Ползите 

от комбинираната терапия с к-БМАРЛ и глюкокортикоиди са значително 

по-големи в сравнение с монотерапията с к-БМАРЛ. Глюкокортикоидите 

могат да се прилатаг до 24 месеца без прекъсване, но дългосрочните  

нежелани реакции налагат  използването им в терапията за период от 3 и 6 
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месеца. След прекратяването на лечението с глюкокортикоидите се 

наблюдава реактивиране на РА (George & Kirwan, 1990; Saag et al, 1994;). 

Ефективността на  интравенозно приложен methylprednisolone и 

орално приложен prednisolone в еквивалентни дози е съпоставима (Smith et 

al. 1988).  

 

1.1.4.3. Болест модифициращи антиревматоидни лекарства 

Терапията с болест модифициращи лекарства повлиява хода на 

заболяването, като води до трайно и продължително забавяне на ставната 

деструкция и потискане на възпалението. Те се разделят конвенционални и 

биологични болест модифициращи лекарства. Metгotrexate е въведен с 

индикация за лечение на РА от 1988. Metotrexate спада към групата на к-

БМАРЛ. Първото регистрирано лекарство от групата на б-БМАРЛ е 

infliximab, регистриран от ЕМА през август 1999. В момента в България 

infliximab е наличен само като биоподобно лекарство (Savova et al, 2014; 

Стоилов и др, 2014). 

 

Конвенционални болест модифициращи антиревматоидни лекарства 

Лечението с к-БМАРЛ трябва да започне възможно най-скоро след 

поставянето на диагнозата (Singh et al, 2012). За постигане на терапевтичен 

ефект са необходими между 6-8 седмици.  

Methotrexate се приема като златен стандарт и първи избор от к-

БМАРЛ, поради своя отличен ефект, приемлив профил на безопастност и 

ниска цена. Макар че се използва вече три десетилетия с индикация РА, 

все още има различни схеми на дозиране и начин на приложение. Според 

Visser & van der Heijde (2008), най-оптималният начин на приложение, е 

лечението с methotrexate  да започне с 15 mg/седмично пер орално, като 

дозата постепенно се увеличава с 5 mg/месечно до достигане на 25 

mg/седмично или до най-високата поносима доза. При непоносимост към 
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пероралното приложение може да се премине към подкожен път на 

приложение.  

Поради сходната ефективност между leflunomide и methotrexate, 

leflunomide може да се използва при контраиндикации или непоносимост 

към methotrexate. Сравнено с sulfasalazine, leflunomide има по-добър ефект 

(Fox et al, 1999).  

Комбинирането на prednisolone и к-БМАРЛ, като начална терапия, 

води до бърза и продължителна ремисия. Mottonen et al. (1999) провеждат 

проучване сравняващо резултатите между монотерапия с к-БМАРЛ 

(hydroxychloroquine, methotrexate  или sulphasalazine) и комбинирането и с 

prednisolone.  

 Комбинираната терапия к-БМАРЛ с TNF-α показва значително по-

добър ефект в сравнение с монотерапия с тях. При проучването на De 

Stefano et al. (2010) не се наблюдава разлика в ефикасността между 

комбинациите на methotrexate или leflunomide с TNF-α. Не се наблюдава и 

разлика при комбинирането им с различните TNF-α инхибитори 

(adalimumab, infliximab и etanercept).  Подобни резултати се наблюдават и 

при проучването на Strangfeld et al. (2009).  

 

Биологични болест модифициращи антиревматоидни лекарства  

 Биологичните  болест модифициращи антиревматоидни  лекарства са 

един от най-новите класове лекарства, включени в терапията на РА. Също 

както и терапията с к-БМРАЛ, биологичните забавят прогресията на 

заболяването и деструктивните промени в засегнатите стави. б-БМАРЛ  се 

разделят на няколко подгрупи (Abramson & Yazici, 2006; Atzeni et al, 2013): 

• TNFα инхибитори  

- infliximab – химерно човешко-мише моноклонално 

антитяло от клас IgG1 

- etanercept – фузионен протеин  
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- adalimumab – е рекомбинантно човешко моноклонално 

антитяло 

- certolizumab pegol – рекомбинантен, хуманизиран Fab' 

антитяло-фрагмент 

- golimumab – човешко моноклонално антитяло от клас 

IgG1κ 

• анти-β клетъчна терапия  

- rituximab – химерно мише/човешко моноклонално 

антитяло, представляващо гликозилиран имуноглобулин 

с човешки IgG1  

• инхибитори на ко-стимулацията на Т-клетките 

- abatacept – фузионен протеин 

• IL-6 рецепторни антагонисти  

- tocilizumab – хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло 

срещу човешки интерлевкин-6  

• IL-1 рецепторни антагонисти  

- anakinra – Човешки интерлевкин-1 рецепторен 

антагонист 

Тези молекули са моноклонални антитела или рецептори за 

цитокини. Най-често използваните са представителите от групата на  TNFα 

инхибитори. В България са регистрирани следните TNFα инхибитори: 

 infliximab  

 etanercept  

 adalimumab  

 certolizumab pegol   

 golimumab  

б-БМАРЛ се включват в терапията на РА, когато липсва 

терапевтичен отговор от комбинираната терапия с к-БМРАЛ и 

глюкокортикоиди или има противоказания за прилагането на к-БМРАЛ 
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или комбинираната терапия. Проучване през 2010 г. в Испания показва, че 

б-БМАРЛ се предписват по-често при пациенти в напреднал стадий на 

заболяването (Castaneda et al, 2010).    

Терапевтичният ефект към anti-TNF-α лекарства е вариабилен. При 

някои пациенти лечението предизвиква изключително добър терапевтичен 

отговор (независимо с кой TNFα инхибитор се провежда лечението), 

особено при комбинирането им с  к-БМРАЛ, а при други не се наблюдава 

подобрение (Bazzani et al, 2009). 

 Терепията с adalimumab води до повишаване на подвижността на 

пациентите и намаляване на  загубата на трудоспособност (Takeuchi et al, 

2017). 

 В двойно сляпо рандомизирано проучване, е изследвана  

ефективността на  монотерапия с etanercept 25 mg (подкожно два пъти 

седмично) и methotrexate (до 20 mg/седмично) и комбинацията между тях. 

Резултатите показват, че при комбинираната терапия се наблюдават 

значително намаляване активността на заболяването и подобряване на 

двигателната активност (Klareskog et al, 2004).  Подобни резултати са 

получени и при двойно сляпо мултицентрово изследване на монотерапия с 

adalimumab и methotrexate и комбинираното им приложение при пациенти 

в начален етап на РА, които не са получавали досега methotrexate 

(Breedveld et al, 2006). След две години  при 49% от пациентите, на  които е 

приложена комбинираната терапия се наблюдава ремисия на РА, два пъти 

по-висок процент от този при монотерапиите.  

Комбинирата терапия от rituximab+methotrexate намалява 

активността на заболяването при пациенти с неадекватен отговор на 

терапия с един или повече anti-TNF инхибитори (Cohen et al, 2006).  

Лечението с tocilizumab, като монотерапия, има по-добър 

терапевтичен ефект, сравнен с монотерапията с adalimumab при пациенти, 

за които има противопоказания за прилагането на methotrexate. 
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Резултатите от рандомизирано, двойно-сляпо клинично проучване,  

проведено във фаза 4 показват, че при повече пациенти с tocilizumab се 

наблюдава повишаване нивата на LDL, повишане нивата на аланин 

аминотрансферазата и намаляване на тромбоцитите в сравнение с 

adalimumab (Gabay et al, 2013).  

Най-често предписваният биологичен продукт за лечението на РА 

през 2013 (484 пациенти) и 2014 (710 пациенти) година в България е 

adalimumab. Вторият по-честота на предписване е лекарствения продукт 

съдържащ tocilizumab, като и при него се наблюдава увеличение в броя на 

пациентите в периода 2013 г. – 2014 г. от 321 до 569. На трето място е 

etanercept с най-малко увеличение на броя на пациенти - от 403 през 2013 г. 

до 474 през 2014 г. (фиг. 1 и фиг. 2) Прилагането на б-БМАРЛ може да 

бъде свързано и с лечението на други заболявания - анкилозиращ 

спондилит (АС) и псориатричен артрит (ПсА). (Бояджиева, 2017).  

 

Фигура 1. Брой пациенти  (с РА, аккилозиращ спондилит (АС) и 

псориатричен артрит (ПсА)) лекувани с б-БМАРЛ през 2013 г. 
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Фигура 2. Брой пациенти  (с РА, АС и ПсА) лекувани с б-БМАРЛ през 

2014г. 

Добавянето на golimumab (50 mg и 100 mg на всеки 4 седмици) към 

лечението с methotrexate, подобрява отговора на лечението  към 14-та 

седмица. Статистически значимо, по-голямо подобрение се наблюдава при 

комбинирана терапия methotrexate+golimumab 50 mg или 100 mg, в 

сравнение с монотерапия (съответно p=0.001 и p≤0.01). Нежелани 

лекарствени реакции се наблюдават при 2,3% от пациентите с methotrexate, 

3,8% с golimumab, 5,6% в групата приемаща methotrexate+golimumab 50 mg 

и 9,0% в methotrexate+golimumab 100 mg. Процентът на пациентите със 

сериозни инфекции е еднакъв в двете групи с монотерапия (0,8%) и по-

висок при комбинираната терапия (съответно 2,2% и 5,65%) (Keystone et al, 

2008; Emery et al, 2011). При certolizumab pegol се наблюдава същата 

зависимост и комбинирането му с methotrexate значително подобрява 

симптомите на РА (Smolen et al, 2009). 
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1.1.4.4. Селективен инхибитор на JAK кинази  

През март месец 2017 година Европейската агенция по лекарствата 

(EMA) регистрира най-новия лекарствен продукт за лечението на РА – 

tofacitinib. Той е селективен инхибитор на JAK, разрешен за употреба от 

Американската агенция (FDA) през 2012 г. Монотерапията с tofacitinib е 

съпоставима с другите терапии, по отношение на безопастността и 

ефeктивността. Комбинирата терапия на tofacitinib 5 mg и 10 mg с к-

БМАРЛ, най-вече с methotrexate, показва близки клинични резултати до 

комбинираните терапии с  б-БМАРЛ, но за определяне на профила на 

безопасност са необходими допълнителни изследвания (Bergrath et al, 

2016). 

Резултатите от CORRONA проучването, анализирани от Reed et al. 

(2016), по отношение ефeктивността на TNF-α инхибитори и tofacitinib, 

показват, че tofacitinib има съпоставима ефективност, когато се използва 

като трета или четвърта линия на лечение, независимо дали като 

монотерапия или в комбинация с methotrexate. 

 

1.1.4.5. Допълнителна терапия 

Полиненаситени мастни киселини 

Двойно сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано 

многоцентрово проучване проведено в Корея в продължение на 16 

седмици показва, че няма значително намаляване в нуждата от НСПВл, 

подобряване на клиничната картина или намаляване в концентрацията на 

цитокини при допълнително приемане на N-3 полиненаситени киселини 

(PUFA). Въпреки това, при пациентите с тегло над 55 кг, е наблюдавано 

намаляване на нуждата от НСПВл. Според резултатите,  изследователите 

Park et al. (2013) предполагат, че прилагането на PUFA няма значителен 

ефект върху развитието на РА, но може да намали нуждата от приемане на 

НСПВл. 
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Глюкозамин  

В проучаване, публикувано през 2007 г., Nakamura et al. изследват 

дали глюкозамин приеман в дневна доза от 1500 mg има антиревматоиден 

ефект. Въпреки че, не се наблюдават промени в ESR и CRP, при 

самооценяването на пациентите се наблюдава подобряване на симптомите 

при групата, приемаща глюкозамин и основна терапия, спрямо групата 

приемаща плацебо и основна терапия. 

Други 

 Като допълнителна терапия могат да се използва и някои минерали 

като цинк, мед, селен и комбинации между тях. Могат да се използват и 

растителни продукти като джинджифил, куркума и екстракт от Gypsophila 

trichotoma Wend (Gaby, 1999; Zdraveva et al, 2017).  Обучаването на 

пациентите за болестта и физическите упражнения  също допринасят за 

подобряването на симптомите (Lorig et al, 1993).  

 

1.1.4.6. Препоръки за лечението на РА 

През 2010 г. Европейската лига против ревматизма (EULAR) 

разработи 15 препоръки за лечението на РА и три водещи принципа. Една 

от основните препоръки е, че лечението с к-БМАРЛ (methotrexate) трябва 

да се започне възможно най-скоро след диагностицирането на РА. Това е 

съществена разлика в сравнение с терапията на заболяването през 90-те 

години, когато като първа линия на лечение са използвани НСПВл. Друга 

нова препоръка е, че лечението с б-БМАРЛ трябва да се започне при 

незадоволителни резултати или контраиндикации за лечението с к-

БМАРЛ. В съвременната практика, при терапията с б-БМАРЛ, най-често се 

започва с TNF-α инхибитори (adalimumab, certolizumab, etanercept, 

golimumab или infliximab). При незадоволителни резултати от терапията с 

първия TNF-α инхибитор според препоръките трябва да се премине към 
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друг TNF-α инхибитор, abatacept, rituximab или tocilizumab (Smolen et al, 

2010). 

EULAR въведе три основни принципа за лечението на РА: 

• ревматолозите са специалистите, които трябва да лекуват пациентите 

• вземане на съвместно решение между пациента и ревматолога  

• отчитане на икономическата тежест на заболяването (освен високата 

стойност на директните разходи така и на индиректните свързани с 

намалената трудоспособност) (Smolen et al, 2010). 

    

1.1.5. Фармакоикономика 

По данни на Националната Здравноосигуритела каса (НЗОК) 

разходите за лечение на РА нарастват над десет пъти в периода 2009-2013 

г. от 3 478 586 до 38 346 575 лева. При анализа на разходите трябва да се 

има в предвид, че НЗОК плаща само един от медикаментите в случай на 

комбинирана терапия с к-БМАРЛ и б-БМАРЛ. Поради значително по-

ниската стойност на к-БМАРЛ пациентите ги заплащат, а НЗОК поема част 

от терапията с биологични. Това води до изключително по-нисък дял на 

разходи за к-БМАРЛ в сравенине с б-БМАРЛ. Разликата в стойността 

между двете терапии нараства в този период като през 2013 г., 99,6% от 

разходите се дължат на биологичните лекарства в сравение през 2009, 

където те са 65,3% от общите разходи (фиг. 3) (Бояджиева и др., 2014). 
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Фигура 3. Разходи за к-БМАРЛ и б-БМАРЛ в Р.България (2009-2013 г. 

В лв.) по данни на НЗОК. 

 

В Световен мащаб,  при проучване проведено от Lundkvist et al. 

(2008), основаващо се на литературни данни в комбинации с икономически 

индикатори, разходите за лечение на пациенти с РА са най-ниски в 

България на годишна база в сравнение с другите разглеждани държави. 

Средно разходите за лечение в Европа са малко над 13 000 €. Наблюдава се 

значителна разлика в разходите между Западна и Източна Европа, като в 

Западна Европа те са повече от три пъти по-големи (17 153 €) в сравнение с 

4 889 € в Източна Европа. Общо разходите за лечението РА за една година 

в разглежданите страни (36 държави от 4 континета) са около 100 

милиарда евро (табл. 6). 
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Таблица 6. Средни годишни разходи за РА в някои страни в евро за 

пациент. 

Държава Общо разходи в € 

България 2 825 

Латвия 4 193 

Румъния 4 333 

Турция 5 533  

Естония 5 546 

Унгария 5 703 

Чехия 5 924 

Гърция 11 676 

Испания 15 417 

Австрия 15 942 

Великобритания 16 502  

Дания 17 280 

Белгия 17 419 

Франция 21 908 

Германия 22 458 

Норвегия 23 006 

Швейцария 23 982  

  

Източна Европа 4 889  

Европа (средно) 13 463  

Западна Европа 17 153  

Сащ (средно) 21 069  
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1.2. Експериментални модели на артрит 

Първите разработени експериментални модели, включват индукция с 

антигени като албумин (Maffia et al, 2004), автоантигени като колаген от 

тип II (Trentham et al, 1977) и човешки хрущялен протеогликан (Glant & 

Olah, 1980), продукти от бактериални антигени като клетъчно-стенни 

пептидогликани от Streptococcus (Schwab et al, 1967), топлинно убити 

микобактерии в пълен адювант на Freund (CFA) (Julkunen & Rokkanen, 

1970). По-фокусираните индукции се основават на администриране на 

антитела, които са специфични за хрущялни протеини, като например тип  

II колаген или тези, които се свързват с глюкозо-6-фосфат-изомераза 

(GPI) (Matsumoto et al, 1999). 

Експерименталните модели на РА биват спонтанни и индуцирани. 

Спонтанните модели биват хронични и прогресивни и могат да имитират 

по-точно процесите на подобрение и влошаване, наблюдавани при човека, 

в сравнение с индуцираните модели. Двата модела биха могли да покажат 

различни аспекти при РА. 

Matsumoto et al. (1999) считат, че спонтанните модели на РА могат 

по-точно да отразяват човешкото състояние. В основата на това стои 

предположението, че пациентите с РА никога не са подготвяни или никога 

не са имали други заболявания, преди заболяването с РА. Въпреки това не 

бива да се изключва възможността вирусното или бактериалното 

провокиране да осигуряват имунологичното начало на РА. Основните 

характеристики на някои от животинските модели за индуциране на артрит 

са представени в табл. 7. 

  



 

34 
 

 

Таблица 7. Експериментални модели на РА и тяхните характеристики. 
Модел Вид Антиген или 

вещество 

Път на 

приложение 

Животни Адювант Начало/ 

продължителност 

AIA Индуциран Пречистен 

антиген 

(серумен 

албумин, 

овалбумин) 

s.c. и после 

i.a.  

Мишки, 

плъхове 

и зайци 

CFA Дни след i.a./ - 2 

месеца 

AA Индуциран Антиген от 

Mycobacterium 

i.d. Плъхове 

и зайци 

CFA 10 дни – 6 

седмици/ - 1 

месец 

PGIA Индуциран Човешки 

хрущялен 

протеогликн 

i.p. Зайци, 

кучета и 

мишки 

CFA 7-8 седмици/4-5 

месеца 

OIA Индуциран Pristane или 

IFA 

i.p. Плъхове 

и мишки 

Pristine, 

IFA 

Непостоянно/ 4 

седмици или 

повече 

CIA Индуциран Колаген тип II i.d. Плъхове, 

мишки и 

примати 

CFA 2-3 седмици/ 1-2 

месеца 

TNF-α 

TG 

Спонтанен TNF-α NA Tg 

мишки 

NA 4-5 седмици/ 12-

14 седмици 

IL-1ra-

/- 

Спонтанен Интерлевкин 

1β 

NA Tg 

мишки 

NA 5-8 седмици/ 

хронично 

 

 

1.2.1.  Колаген-индуциран артрит (CIA) 

В средата на 70-те години на миналия век Andrew H. Kang и колегите 

му успешно развиват антитела срещу CII в плъхове. Те установяват, че 

плъховете имунизирани с CII емулгиран в incomplete Freund’s adjuvant 

развиват артрит, който в много отношения наподобява човешкия РА 

(Trentham et al, 1977). CII представлява основен компонент (> 90%) от 

колагена в хрущяла на зрял възрастен плъх. Анализите показват, че 

патогенезиса на CIA е комплексен и мултигенен (Adarichev et al, 2003; 

Dahlman et al, 1998; Glant et al, 2004; Gulko et al, 1998; Ibrahim et al, 2002). 

CIA може да бъде предизвикан при плъхове (Trentham et al, 1977), мишки 

(Courtenay et al, 1980) и нечовекоподобни примати (Cathcart et al, 1986). 

Обичайно, колагена е емулгиран в IFA за плъхове (Trentham et al, 1977) 

или в CFA за мишки и инжектиран интрадермално в опашката. В 
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допълнение, от изключителна важност е да се инжектира емулгиран 

антиген интрадермално, за да се осигури постъпването на Mycobacterсial в 

дендритните клетки.  

Първите белези на възпаление на лапите може да се появят най-рано 

на деветия ден след имунизацията, но типичното протичане на болестта 

при най-често използваната линия мишки (DBA/1 LacJ) се характеризира с 

начало между 14 и 21 ден. Първоначалното възпаление често възниква на 

една или повече лапи. Болестта се развива бързо в рамките на няколко дни. 

Броят на засегнатите лапи варира в големи граници, в зависимост от 

използваната линия мишки, и не при всички поразени лапи може да се 

прояви  и наблюдава пълния ефект.  

 

1.2.2. Антиген-индуциран артрит 

Моделите на антиген-индуциран артрит (AIA) при гризачи за първи 

път са използвани преди повече от 40 години (Dumonde & Glynn, 1962). В 

най-простата си форма, AIA се предизвиква чрез имунизация с антиген 

(например bovine serum albumin or ovalbumin), последвана от вътрешно-

артикуларно инжектиране  на същия антиген. Този метод предизвиква 

имунна реакция и последващ артрит ограничен до инжектираната с 

антиген става. AIA има предимството да е приложим на многобройни 

щамове мишки, плъхове и зайци (Brackertz et al, 1977; Dawson et al, 1999; 

Yoshino et al, 1995).  

Обичайно, животните се имунизират подкожно с антиген емулгиран 

в CFA и инжектирането може да бъде подсилено чрез антиген емулгиран в 

IFA. AIA се развива бързо след интраартикуларно предизвикване. 

Образните изследвания (Dawson et al, 1999) показват подуване на 

маркираните стави още на първия ден след третирането и максимално 

подуване в рамките на четири дни. 
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1.2.3.  Артрит чрез адювант  

Артрит чрез адювант (AA) е един от първите модели с животни. В 

средата на 50-те години на миналия век е установено, че определени 

щамове плъхове развиват артрит чрез единично интракутантно 

инжектиране с CFA (Pearson, 1956). Въпреки че АА засяга предимно 

периферните стави, често се наблюдава  спинално отражение и други 

странични реакции, като увеит, гастрит и загуба на телесно тегло 

(Waksman, 2002). Изследването на топлинно шокови протеини при артрит 

все още представлява интерес (Quintana et al, 2004) и АА продължава да 

служи като полезен модел за изследване на ефикасността на нестероидните 

и биологичните противовъзпалителни лекарствени средства (Gierse et al, 

2004). 

1.2.4. Мастно-индуциран артрит  

Заразяване с артрит може да бъде предизвикано и чрез вътреставно 

инжектиране на няколко вида неимуногенни масла. Kleinau et al. (1991), 

показват  че и двата компонента на IFA, минерално масло и Arlacel A 

(mannide monooleate), както и pristane (2,6,10,14-tetramethylpentadecane) 

предизвикват артрит при плъховете. Pristane чрез интраперитонеално 

инжектиране също води до развитие на артрит и при мишки, но се развива 

бавно в рамките на 4 месеца (Potter & Wax, 1981). Този модел зависи в 

голяма степен от активирането на Т клетките и не се основава на 

формирането на антитяло (Kleinau & Klareskog, 1993). 

 

1.2.5. Протеогликан-индуциран артрит  

След като моделът на протеогликан-индуциран артрит (PGIA) е 

описан в края на 70-те години на миналия век, няколко други протеини 

съдържащи се в ставата, като например link protein (Zhang et al, 1998), 

proteoglycan (PG) (Glant & Olah, 1980), and gp-39 (Verheijden et al, 1997), са 

открити като възможни индуктури на артрит при плъхове. PG е голяма 
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мулекула (∼3×106 Da), която съдържа протеиново ядро, към което са 

прикрепени glycosaminoglycan side-chains а също и chondroitin sulfate и 

keratin sulfate. N- and O-linked oligosaccharides също са прикрепени към 

областта на ядрото. В ранните модели на PGIA (Glant & Olah, 1980) е 

използван bovine nasal septum cartilage използван за интра-ставно 

инжектиране, но по-късно при моделите с мишки се използва digested fetal 

human cartilage proteoglycan и CFA чрез интраперитонеални инжектиране 

(Glant et al, 1987).  И в двата случая последва полиартрит и анкилозиращ 

спондилит. Възпалението се характеризира с оток на синовиалната и 

периартикуларната тъкан, и достига пика си в периода между 7ма и 9та 

седмица. Наред с развитието на синовит и панус се наблюдават ерозии на 

костите, ставния хрущял и растежните плаки (Glant et al, 1987). Както и 

други артрити предизвикани чрез други хрущялни компоненти, като type II 

collagen, патогенезата на този модел изглежда включва и Т клетки и 

антитяло (Glant et al, 1987) като разрушаването на хрущяла е придружено с 

разграждане на IgG (Glant, 1982).  

 

1.2.6. TNF-α и IL-1ra-/- трансгенни мишки 

РА е подтикнал развитието на нови противовъзпалителни лекарствени 

продукти, насочени към възпалителните цитокини. Може би най-добрите 

примери са Etanercept и Anakinra, които са насочени съответно към TNF-α 

и IL-1β. Etanercept функционира като разтворим TNF рецептор и 

предотвратява прикрепянето на TNF-α до рецептора й, докато Anakinra 

блокира билогичната дейност на IL-1 чрез инхибиране на свързването на 

IL-1 към рецептора на интерлевкин-1 тип I (Feldman et al, 1998; Hannum et 

al, 1990). Проучванията върху животни са с ключова роля, за да се извърши 

оценка на ефективността и потенциалната токсичност на тези лекарствени 

продукти. По отношение и на двете съединения, са прилагани 

първоначално моделите  CIA и AA. Разработени са генетично 
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модифицирани миши модели, които свръхекспресират провъзпалителни 

цитокини, за да се направи преценка на ролята на нарушаването на 

регулацията на тези медиатори (Keffer et al, 1991). Поради факта, че TNF-α 

играе централна роля при възпалението, изследователската стойност на 

мишки, които свръхекспресират този цитокин, е огромна (Keffer et al, 

1991). Спонтанното изразяване, пълното проникване и хроничният 

прогресивен характер на артрита правят този миши модел изключително 

прост и ефективен. Всички мишки, проявяващи трансгена (Tg) за TNF-a, 

развиват прогресивен, хроничен полиартрит, от който са поразени и 

всички стави (Li & Schwarz, 2003), включително темпорамандибуларната 

става (TMJ) (Puzas et al, 2001). TNF-α Tg мишките могат да служат не само 

за изследване на ефектите от биологично активни противовъзпалителни 

съединения, но също и като цели за изследвания на генната терапия. По-

скорошно допълнение към моделите на артрита е IL-1β рецептор 

antagonist-deficient (IL-1ra-/-) мишка (Horai et al, 1998). 

 

1.3. Колаген-индуциран артрит и витамин Д 

Витамин Д е класифициран като секо-стероид. Calciferol е най-

активната форма на витамин Д. Витамин Д метаболизира в черния дроб до 

25-hydroxy vitamin D (25(OH)D), след което в бъбреците се метаболизира 

до 1,25-Dihydroxy Vitamin D (1,25(OH)2D), физиологично активния 

метаболит на витамин Д. Активният метаболит осъществява основната 

функция на витамин Д в тялото, а именно увеличаване на абсорбцията на 

калций и фосфор. Индентифицирани  са и имунорегулаторни функции на 

1,25(OH)2D, потвърждаващи се и от наличието на рецептор за витамин Д 

(VDR) в клетките на имунната система. VDR спада към фамилията на 

ядрените рецептори и е индентифициран в мононуклеарните клетки, 

дендритните клекти и активираните T и B лимфоцити. За физиологичната 

роля на витамин Д в имунната система допринася наличието на VDR в 
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костния мозък и тимуса. Имуномодулаторните ефекти на витамин Д и 

витамин Д хиповитаминозата може да обяснят повишената заболеваемост 

от РА в Северна Европа в сравнение с Южна Европа. Дефицитът на 

витамин Д при пациенти с РА е често срещан, но подобен на този при 

здравите хора (Rossini et al, 2010). Cholecalciferol или витамин Д3 може да 

се набавя в малки количества от някои риби, като сьомга, риба тон и 

треска. Най-голямия източник на витамин Д остава синтезирания в кожата 

след директното излагане на слънчева светлина или ултлавиолетова. 

Няма зависимост между нивата на витамин Д и възрастта на 

пациентите в интервала между 22-66 години. Не се открива връзка между 

продължителността на заболяването, момента на настъпване на 

менопаузата и нивата на метаболитите на витамин Д (1,25(OH)2D и 

25(OH)D). Най-ниските нива на витамин Д са открити при пациентите с 

най-висока активност на РА (Kroger et al, 1993). 

Поради това, че ниските серумни нива на витамин Д се асоциират с 

по-тежка изява на ревматоидния артрит, в проучване проведено от Cutolo 

et al. (2007), се изследват серумните нива на 25(OH)D при 64 жени 

страдащи от РА от Северна Европа (Естония/ЕП) и 54 пациенти от Южна 

Европа (Италия/ИП) през зимата и лятото, като резултатите са корелирани 

със скора за активността на заболяването (DAS28). Като контрола са 

използвали 35 жени от Италия и 30 от Естония, като възрастта на 

контролната група е подобна на пациентите. Резултатите им показват, че 

нивата на 25(OH)D са значително по-високи при ИП (p=0.0116), както през 

зимата така и през лятото (58.9±5.4 vs 35.1± 1.9 and 65.2±5.4 vs 46.4±2.3 

nmoles/liter, съответно). В резултатите също се наблюдава и значителна 

разлика в стойностите на 25(OH)D между зимата и лятото и за двете групи 

(p=0.0005). Подобна разлика се наблюдава и при контролните групи, което 

потвърждава годишната повторямост. Не се наблюдават значителни 

разлики по отношение на 25(OH)D нивата между ИП и ЕП и съответните 
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им контроли. Изследователите наблюдават интересна обратна корелация 

между 25(OH)D3 и DAS28, през лятото при ИП (r=−0.57, pb0.0001) и през 

зимата при ИП (r=−0.40, pb0.05). В допълнение те установяват, че средната 

стойност на DAS28 е по-висока при ЕП в сравнение с ИП и че разликата е 

по-значима през зимата (4.19±1.24 vs 3.73±1.69, съответно).  

Kostoglou-Athanassiou et al. (2012)  установяват, че при 44 пациенти с 

РА, нивата на 25(OH)D са по-ниски в сравнение с контролната група 

(съответно 15.26 ± 1.07 ng/ml и 25.8 ± 1.6 ng/ml). Изследователският 

колектив установява също и отрицателна корелация между нивата на 

25(OH)D и DAS28, като корелационния коефициент е 0.084 (фиг. 4). 

 

Фигура 4. Връзка между 25(OH)D и DAS28 при пациенти с РА. 

 

Резултатите от изследването на Kostoglou-Athanassiou et al. (2012) 

потвърждават наблюденията на Cutolo et al. (2007) за отрицателната 

корелация между 25(OH)D и DAS28. 
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Резултатите получени при изследването на Costenbader et al. (2007), 

проследяващо жени в периода 1980г. – 2002г. показват, че при 722 случая 

на РА повишените нива на витамин Д нямат връзка с относителния риск за 

развитието на заболяването.  

Наличето на данни в литературата за прилагането на витамин Д при 

CIA е много ограничено. През 1997 Cantorna et al. провеждат експеримент 

върху мишки с активния метаболит на витамин Д - 1,25(OH)2D. В това 

проучване опитните животни са били подложени на диета с 20 ng/d 

1,25(OH)2D от 20 ден след началото на имунизирането. Резултатите от това 

проучване показват, че при мишките третирани с 1,25(OH)2D в началната 

фаза на CIA се наблюдава забавяне на прогресията на заболяването (фиг. 

5).  

 

Фигура 5. Корелация между активноста на заболяването и 

прилагането на 1,25(OH)2D 
 

В проучване проведено от Larsson et al. (1998)  се изследва влянието на 

MC1288 (20-epi-1a,25-dihydroxycholecalciferol), аналог на витамин Д, върху 

развитието на CIA при плъхове. MC1288 е прилаган в доза 0,05 µg/kg  i.p. 

два пъти дневно, в три различни периода от експеримената: 10 
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последователни дни преди индуцирането на CIA; 10 последователни дни 

след започването на CIA; 7 дни след индуцирането на артрита. В първите 

две групи, при които прилагането е започнало преди индуцирането или по 

време на индуцирането на артрита  се наблюдава значително намаляване 

на заболеваемостта. В групата, при която прилагането на MC1288 е 

започнало след развитие на артрита не е наблювано значително намаляване 

на честотата или тежестта на заболяването.  

Като заключение от двете изследвания може да се каже, че прилагането 

на аналог на витамин Д или активния му метаболит значително намалява 

развитието на артрит, когато прилагането им е започнало преди или по 

време на  развитието на артрита. 

 

1.4. Колаген-индуциран артрит и полови различия  

Holmdahl et al. (1986) извършват гонадектомия на мишки от двата пола 

от линия DBA/l на възраст между 6-8 седмици.  Три седмици след 

гонадектомията мишките са имунизирани с колаген тип II от плъх. При 

кастрираните мъжки животни  изследователите не са наблюдавали 

съществена разлика в честота на заболеваемост и  тежестта, в сравнение с 

контролната група. Наблюдава се сериозна разлика в честотата и тежестта 

на заболяването между женски животни подложени на офоректомия и 

контролната група. Чувствителността на развитие на колаген-индуциран 

артрит при женските животни подложени на офоректомия е сравнима с 

тази при мъжките мишки.   

Изследвана е и връзката между Y – хромозомата и повишената 

чувствителност от колаген-индуциран артрит при мъжки мишки. За да 

изследват дали Y- хромозомата е отговорна за повишената чувствителност 

на мъжките мишки към  развитието на артрит след инжектирането им с 

колаген тип II, Holmdahl et al. (1986) възпроизвеждат специфични линии 

мишки (DBA/l женски x Balb/c мъжки)F1 и (Balb/c женски x DBA/l 
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мъжки)F1. Родителската линия Balb/c е резистентна към колаген-

индуцирания артрит. Според изследователите,  ако гените отговорни за 

развитието на артрит са локализирани само в Y- хромозомата, мишките от 

(Balb/c x DBA/l)F1 трябва да развият артрит, а мишките от (DBA/1 x 

Balb/c)F1 не трябва. Те откриват, че мъжките и от двете комбинации са 

силно чувствителни към развитието на артрит, не зависимо от коя линия е 

Y хромозомата. Всъщност мъжките мишки от линия (DBA/l x Balb/c)F1 

развиват артрит по-бързо и в по-тежка степен (р < 0.01 на 6 и 9 седмица 

след имунизацията) в сравнение с мъжките от (Balb/c x DBA/l)F1. Тази 

разлика допълнително се увеличава при кастрация на мъжките F1. 

Женските F1 имат приблизително еднаква чувствителност, като тази на 

родителските DBN1 женски. Няма и съществена разлика в 

чувствителността между женските (Balb/c x DBA/l)F1 и (DBN1 x Balb/c)F1 

в развитието на артрит. 

Holmdahl et al. (1986a) са провели експеримент с нативен колаген тип II, 

който е разтворен в 0,1 М оцетна киселина и емулгиран с CFA при 

температура от  4   С използвайки два различни имунизационни протокола: 

- При мишките от първия протокол инжектирането е проведено само в 

основата на опашката с 50 µg (100 µl) миши тип II колаген. 

- При вторият протокол мишките се имунизират с 100 µg миши тип II 

колаген, при първоначално инжектиране на 50 µl  в дясната задна 

лапа и 50 µl интрадермално в основата на опашката. 

При експеримента са използвани 77 опитни животни (39 мъжки и 38 

женски). Мишките са разделени в две групи, като при всяка една от тях е 

използван различен протокол. Развитие на артрит се наблюдава при 30% 

(23 от 77) общо за двата протокола. Между развитието на артрит и пола на 

опитните животни се наблюдава ясно изразена връзка: 59 % (23 от 39) от 

мъжките и нито едно животно от женските.   
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Наблюдава се значителна разлика в чувствителността за развитие 

ревматоиден артрит при хората  и  колаген-идуцирания артрит при 

мишките. При хората се наблюдава по-висока честота на заболеваемост 

при жените. Също така се наблюдава и по-тежко протичане на 

заболяването при жени в менопауза. При женските мишки 

чувствителността за развитие на колаген-индуциран артрит е значително 

по-ниска сравнение с тази при мъжките животни. Holmdahl et al. (1986) 

стигат до заключението, че Y- хромозомата не е отговорна за повишена 

чувствителност при мъжките мишки. Също така те доказват, че при 

женски мишки подложени на офоректомия, честота на развитие на 

колаген-индуциран артрит е сравнима с тази при мъжките мишки, от което 

следва, че женските хормони оказват значително вляние върху  развитието 

на колаген-индуциран артрит. 

В обобщение на литературните проучвания е видно, че с развитието на 

познанието на патологичните механизми на РА се развиват и нови 

терапевтични средства, които подпомагат по-доброто лечение на това 

автоимунно заболяване. Новите лекарства са свързани с по-високи 

разходи, които поставят на изпитание здравните фондове. Все още има 

неясноти по отношение на съпътстващите продукти, които могат да се 

използват за подпомагане на терапевтичния процес и намаляване на 

разходите. Изграждането на социални и ин виво модели може да намали 

разходите за лечение и да подобри изхода от терапията. Тези нерешени 

моменти насочиха интереса ни към проучванията в дисертационния труд.   
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2. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Целта на настоящия труд е да се проведе обсервационно, 

популационно проучване на фармакотерапията на ревматоидния артрит в 

реална терапевтична среда и експериментално провеждане на in vivo 

проучване на някои антиревматоидни лекарства и витамин Д при модел на 

колаген-индуциран артрит на мишки с оглед подпомагане на 

терапевтичните резултатите от фармакотерапията. 
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3. ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

За изпълнението на тези цели, бяха поставени следните задачи: 

 

- Да се извърши обсервационно, популационно проучване 

на терапията на пациенти, в реална терапевтична среда и 

да се оценят демографските характеристики, активност 

на заболяването, физическа функция, трудоспособност, 

хоспитализациите по повод на заболяването по 

общоприетите критерии, терапия една година преди 

проучването и настояща терапия.  

 

- Да се проследи фармакотерапията на пациентите за 

период от една година и изчислят разходите за нея. 

 

- Да се разработи in vivo модел на колаген-индуциран 

артрит при мишки. 

- Да се оцени ефекта на витамин Д.  

- Да се оцени ефекта на монотерапията с НСПВл.  

- Да се оцени ефекта на ГКС. 

- Да се оцени ефекта на к-БМАРЛ.  

- Да се оцени ефекта на б-БМАРЛ.  

- Да се оцени ефекта на комбинирана терапия с НСПВл и 

б-БМАРЛ.  

- Да се оцени ефекта на комбинирана терапия с к-БМАРЛ 

(methotrexate) и б-БМАРЛ. 
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4. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

4.1. Обсервационно, популационно проучване 

Беше проведено ретроспективно и проспективно проучване в реална 

среда при 200 пациенти с РА. То беше проведено съвместно със 

``Сдружение Асоциация на пациентите с Ревматоиден артрит`` през 2013 

година. Всеки пациент беше помолен да попълни декларация за 

информирано съгласие във връзка с проучването и участието си в него. 

Проучването е проведено пред кабинета на специалист ревматолог във 

всички по-големи ревматологични клиники в България, по време на 

контролните прегледи.  

При някои от пациентите допълнителна информация беше събирана 

и чрез телефонни анкети. Набираната информация включва демографски 

характеристики на пациентите, активност на заболяването, физическа 

активност, трудоспособност, отсъствия и хоспитализации по повод на 

заболяването, фармакотерапия една година преди проучването и настояща 

терапия. Първоначално бяха анкетирани 200 пациента. 

Като критерии за включване бяха заложени: 

 Пациенти ≥18 годишна възраст с диагноза ревматоиден артрит (РА),  

 Наличие на ≥4 критерии от следните 7: 

o сутрешна скованост, продължаваща повече от 30 минути 

o артрит на 3 и повече ставни зони 

o артрит на стави на ръцете 

o симетричен артрит 

o ревматоидни възли 

o наличие на ревматоиден фактор  

o рентгенови данни за ревматоиден артрит  

 Липса на изключващи критерии 
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 Критериите за изключване включваха: 

 Отказ от попълване на декларацията за информирано съгласие  

 Активна или латентна туберкулоза  

 Остър или хроничен вирусен хепатит  

 Неопластични заболявания 

 Застойна сърдечна недостатъчност 

 Апластична анемия, изразена гранулоцитопения, миелофиброза, 

лимфом 

 Множествена склероза и други демиелинизиращи заболявания 

 Бременност и лактация 

 

4.2. Проучване на качеството на живот на пациентите с РА  

Като метод за оценка на качеството на здравето беше използван "Short 

Form 36"(SF36). Той е подходящ за използване в ежедневната клинична 

практика, научни изследвания, оценки на здравната политика и проучвания 

сред населението. "Short Form 36" представлява въпросник създаден да се 

проучи здравния статус на пациентите,  чрез осем аспекта на 

здравословното състояние на пациента, вариращи от физическите 

ограничения до общи възприятия за жизненост и психическо благополучие 

(Ware et al, 1994; Ware et al, 2001; Ware & Sherboume, 1992; Wilson et al, 

2000).  

Структурно SF36 се разделя на три нива: (1) елементи, които биват 

групирани в осем скали, съдържащи между 2 и 8 елемента и две категории, 

които обединяват скалите.  Двете категории обобщават влиянието на 

ограниченията във физическата функция и психическото състояние на 

пациентите - physical component summary score (PCS) и mental component 

summary score (MCS) (Фиг 6.) (Ware, 2000). 

Разпределение на скалите (Приложение 1а): 
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1. Physical functioning (PF) - ограничение във физическата функция 

поради здравословни проблеми (РА); 

2. Social functioning (SF) - ограничения в социални дейности, поради 

физически или емоционални проблеми (свързани с РА); 

3. Role Physical (RP) - ограничения в обичайните ролеви дейности 

поради физически здравословни проблеми; 

4. Bodily Pain (BP) - телесна болка; 

5. Mental health (MH) - общото психическо здраве (психологически 

стрес и благополучие); 

6. Role emotional (RE) - ограничения в обичайните ролеви дейности 

поради емоционални проблеми; 

7. Vitality (VT) - жизненост (енергия и умора); 

8. General health (GH) - възприятия за общото здравословно състояние. 
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Елементи Скали Категории 

3a. Бягане, вдигане на тежки предмети  

 

 

 

PF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическо 

здраве 

3b. Преместване на маса, бутане на прахосмукачка 

3c. Вдигане и носене на обичайни покупки 

3d. Изкачване на 20 и повече стъпала 

3e. Изкачване на 10 стъпала 

3f. Навеждане, коленичене 

3g. Ходене повече от един километър 

3h. Ходене до около 500 метра 

3i.Ходене до 200 метра 

3j.Къпане и обличане 
  

4a. Ограничаване на времето  

RP 4b. Да свършите по-малко 

4c. Ограничаване по отношение вида на работа 

4d. Затруднение при изпълнение на работата си 
  

7. Колко силна болка сте имали през последните 4 седмици BP 
8. Доколко тази болка попречи на обичайната Ви дейност 
  

1. Как най-общо бихте определили здравното си състояние  

GH* 
11a. Изглежда се разболявам малко по-лесно от другите хора 

11b. Здрав съм колкото и всеки 

11c. Очаквам здравето ми да се влошава 

11d. В отлично здраве съм 
  

 

 

 

 

 

 

Психическо 

здраве 

9a. Чувство на непълноценност  

VT* 9e. Голяма енергичност 

9g. Изтощеност 

9i. Умора 
  

6. В каква степен проблеми с здравето са възпрепятствали обичайната Ви дейност  

SF* 10. Колко продължително попречиха проблемите Ви при изпълнение на обичайните 

дейности 
  

5a. Съкращение на времето за работа  

RE 5b. Да свършите по-малко, отколкото бихте желали  

5c. Неспособност за работа 
  

9b. Нервност  

 

MH 

9c. Така депресиран, че нищо не е могло да Ви развесели 

9d. Спокойствие 

9f. Разстроеност и апатия 

9h. Чувство за щастие 

Фигура 6. Модел на SF36. *Значителна корелация с други 

обобщителни показатели 
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4.3. Анализ на фармакотерапията и разходите за лечение 

 

Стойността на фармакотерапията беше изчислeна въз основа на 

цените на лекарствените продукти включени в позитивния лекарствен 

списък (Приложение 1) публикуван на сайта на ``Националния Съвет по 

Цени и Реимбурсиране на Лекарствени продукти`` от декември месец 2013 

година. 
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4.4. Опитни животни 

 

На няколко етапа през проучването бяха закупени 515 мъжки опитни 

мишки линия „H“ и 20 женски  линия  „H“ от Вивариум Сливница, 

България. Те бяха оставени да се аклиматизират във вивариума на 

Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет София в 

продължение на седем дни преди започването на експеримента. Опитните 

животни  бяха отглеждани в прозрачни плексигласови клетки (20/10/15 

см), разделени в групи  по 5 животни в контролирана среда: температура 

22±3°C,  влажност 60% ±4% и 12 часов цикъл светло/тъмно, контролиран 

от автоматичен таймер. Храната и водата  бяха  на свободен  достъп.   

 

4.5. Използвани вещества 

Etoricoxib – Sigma-Aldrich (№32097) 

Leflunomide – Sigma-Aldrich (№L5025) 

Diclofenac sodium - Sigma-Aldrich (№D6899) 

Methotrexate hydrate - Sigma-Aldrich (№A6770) 

Methylprednisolone - Sigma-Aldrich (№M0639) 

Vigantol Oil (Cholecalciferol) – Merck Serono 

Inflectra (Infliximab) – HospiraUK Limited 

Enbrel (Etanercept) – Pfizer Limited 

RoActemra (Tocilizumab) – Roche Registration Limited 

Humira (Adalimumab) – AbbVie Ltd 

 

4.6. In vivo модел на колаген-индуциран артрит при мишки 

За приготвяне на емулсия, необходима за инжектирането на 

опитните животни, се пресмятат  необходимите количества колаген 

(колаген тип 2CII) и CFA съотношение 1:1. За всяка мишка са нужни по 50 
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µl от емулсията. В количеството на приготвената емулсия трябва да бъдат 

взети под внимание и загубите по време на приготвянето и инжектирането. 

Съществуват много различни протоколи за приготвяне на горе 

споменатата емулсия. Ние се спряхме на метода, при който с помощта на 

тъканен хомогенайзер (IKA-Werke Model #T8.10) се извършва механично 

смесване в малък шприц, с вместимост поне 1 мл повече от обема на 

приготвяната емулсия. Предпочетохме този подход, защото позволява 

прецизно приготвяне на емулсията от CFA и CII и лесното прехвърляне на 

емулсията в подходящи за извършване на манипулации спринцовки. Като 

основното предимство на този метод може да се посочи високото качество 

на получаваната се емулсия. Основният момент, изискващ повишено 

внимание е, че всички реагенти в емулсията трябва да бъдат охлаждани по 

време на цялата процедура.  

Всички реагенти се съхраняват в лед, колкото е възможно по-дълго, 

по време на емулфицирането. Спазването на това условие, относно 

реагентите, предотвратява денатурирането на CII, което е от 

първостепенно значение, за да се предизвика висока честота на 

заболеваемост в модела. 

По време на процеса, капка по капка се добавя колагена към CFA, 

при емулгигане на средна скорост. След добавяне на колагена скоростта на 

хомогенизатора се увеличава до максимум за около 2 минути. Тази 

манипулация води до отделяне на топлина и поради това е необходимо 

спринцовката с емулсията да се охлажда по време на цялата процедура. 

Поставянето на шприца в лед стабилизира шприца по време на 

емулгирането и също подържа температурата в необходимите ниски 

граници. 

При преместването на емулсията от хомогенизатора се извършва 

визуална проверка на емулсията. Ако степентта на емулгиране не е 



 

54 
 

достатъчна се извършва повторно хомогенизигане, което да подобри 

състоянието на емулсията. 

Емулсията се поставя на 1.5 см дистално от основата на опашката на 

мишката, като се внимава да не се засегне кръвоносен съд. Мястото на 

инжектиране трябва да бъде внимателно подбрано, защото ако на по-късен 

етап се извършва  допълнително имунизиране, то трябва да е над мястото 

на първото. Инжектират се бавно, подкожно 50 µl от емулсията. По врме 

на манипулацията трябва да се усеща съпротивление, ако не е така 

съществува вероятност  инжектирането да не се извършва на правилната 

дълбочина. Неправилното  инжектиране би компроментирало пълната 

проява на заболяването. 

За по-висока степен на проява на CIA, след 14 до 21 дни от 

първоначалната имунизация бе извършена допънителна имунизация. За 

приготвянето на инжектирания допълнително материал беше използвана 

същата концентрация на CII, като при първоначалната апликация, като 

емулгирането беше извършено в IFA. Мястото на инжектиране  отново е 

i.d.  в опашката, проксимално от първоначалното място. Стрикно беше  

избягвано инжектирането около възпалени участъци, причинени от 

първоначалната имунизация. Допълнителното инжектиране, не елиминира 

проблеми при първичното инжектиране. 

 

4.7. Изследване на степента на възпаление чрез плетизмометър 

Изследването бе осъществено с Plethysmometer, Model 7140, Ugo 

Basile, Italy. Плетизмометърът се състои от два цилиндъра свързани на 

принципа на скачените съдове, като единият от тях е снабден с двойка 

електроди. По време на измерването съдовете са пълни с течност 

(електролит – омокрящо съединение в концентария 2-3 ml/l налично в 

стандартния пакет). Потапянето на  лапата на изследваното животно до 

линията на началото на окосмяването променя нивото на течността и това 
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води до изменение в провеждането между двата електрода. Регистрираните 

промени във водоизместването се отчитат в милилитри върху електронен 

дисплей. 

 

4.8. Визуална скала за определяне степента на възпаление 

Визуалното индентифициране на артритна лапа по принцип не е 

труден процес. Изключение от това правило наблюдаваме при много ранен 

етап или при лека форма на заболяването. Често се прилага субективна 

оценка на всеки крайник по скалата от 0 - 4, където 4 е най-тежка форма на 

възпаление и включва и анкилоза, което е проява  на  най-тежката форма 

на артрит  (табл. 8). Въпреки безспорните ползи, субективността в този 

подход би могла да бъде проблем при определянето на тежестта на 

заболяването. 

 

Таблица 8. Групи на визуалната скала 

Оценка Степен на възпалението 

0 Няма следи от зачервяване и подуване 

1 Зачервяване и леко подуване ограничено върху пищяла или 

глезена  

2 Зачервяване и леко подуване разпространяващо се от глезена към 

пищяла 

3 Зачервяване и средно подуване разпространяващо се към 

мететарзалните стави 

4 Зачервяване и тежък оток засягащ целия крайник или анкилоза 

на крайника 
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4.9. Изследване на спонтанната двигателна активност 

Определянето на спонтанната двигателна активност се извършва в 

апарат Ugo Basile Biological Research Activity Cage Milan, Italy. Апаратът 

представлява клетка с размери 40/32/28 см, чиито под се състои от метални 

пръчки, като четните пръчки са заземени, а нечетните са активни. При 

връзката, която мишките правят между пръчките или нарушават, се 

генерират произволни конфигурации от импулси. Електронният брояч 

обобщава импулсите и показва резултатите. Разделените групи от по 5 

опитни животни се поставят в апарата като в продължение на 120 минути 

през интервал от 10 мин се отчита броя условни единици, съответващи на 

проявената двигателна активност. Преди започване на отчитането 

опитните животни прекарват  15 минути в апарата за да се аклиматизират. 

Опитите се провеждат при стандартни условия, по едно и също време на 

денонощието – от  9  до 13 часа. По време на изследванията страничните 
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звуци и дразнители са елиминирани, за да не оказват влияние на 

резултатите.  

 

4.10. Биохимични изследвания 

В рамките на 30 min след вземане  кръвните проби, получени след  

декапитация на животните,  бяха центрофугирани в продължение на 10 min 

при 1500 оборота  и тампература  4°С. Непосредствено след 

центрофугирането, получените плазми бяха отделени и бяха съхранявани 

при температура -20°С до момента на анализа. 

Изследвани бяха следните биохимични показатели: креатинин 

(CREAT), алкална фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (АLАТ), 

аспартатаминотрансфераза (ASАТ), гамаглутамилтрансфераза (GGT), общ 

белтък (TP), холестерол (CHOL), триглицериди (TRIG), С-реактивен 

протеин (CRP)  и амилаза (AMYL).  

Анализът беше извършен на автоматичен, биохимичен анализатор 

Mindray® BS-120 като използваните методики и реактиви са, както следва:  

 АLАТ, АSАТ, ALP, GGT – използваха се химични реактиви на Giesse 

Diagnostics® Italy и кръвен серум от пробите. Измерването на ензимната 

активност (U/l) става по UV-кинетична методика.  

 креатинин – използват се химични реактиви на Giesse Diagnostics® Italy и 

кръвен серум от пробите. Методиката, по която се отчита количеството 

креатинин (µmol/l) e кинетична, модифициран вариант на реакцията на 

Яфе. 

  Общ белтък – използват се химични реактиви на Giesse Diagnostics® 

Italy и кръвен серум от пробите. Методът, по който се отчита количеството 

общ белтък (g/l) e колориметричен, биуретов.  
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4.11. Хематологични изследвания 

Кръвните проби, получени след  декапитация на опитните 

животните, бяха  събрани в епруветни с обем 200 µl съдържащи EDTA-K2 

и  бяха изследвани на апарат Mindray BC-2800Vet Auto Hematology 

Analyzer. Проследени са 18 показатели: 

WBC, Lymph#, Mon#, Gran#, Lymph%, Mon%, Gran %, RBC, HGB, HCT, 

MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT. 

 

4.12. Изследване нивата на метаболитите на Витамин Д –25- 

hydroxyvitamin D (25-OH-D) и 1,25 – Dihydroxyvitamin D (1,25 –(OH)2-

D)  

Използван е метод за определяне на 25(ОН)D, основан на 

хроматографско разделяне с масспектроскопска детекция, който включва 

следните етапи и процедури: (25(OH)D) и 1,25-Dihydroxy Vitamin D 

(1,25(OH)2D).  

  Пред-аналитичен етап: 100 μl плазма/серум се преципитират със 150 

μl ацетонитрил, съдържащ вътрешния стандарт d3-25-hydroxyvitamin D 

(d325ОНD3). Екстракцията на 25(ОН)D2, 25(ОН)D3 и вътрешния стандарт 

се осъществява с помощта на 1 ml n-хексан.  

Аналитичен етап: Хроматографското разделяне се извършва в 

изократен режим с помощта на С18 аналитична колона и подвижна фаза 

със състав 85 % метанол/буфер (амониевацетат 0.005М; мравчена киселина 

0.1%) и скорост 0.1 ml/min. Йонизацията е извършвана с електроспрей в 

позитивен режим при 25 KV, колизионна енергия = 10. Идентификацията е 

извършена при отношения маса/заряд (m/z): 401-383 за 25(ОН)D3, 413-395 

за 25(ОН)D2 и 404-386 за d325ОНD3. 

LIAISON® XL методът се базира на директна компетитивна 

хемилуминисцентна имунотехника (CLIA) за количествено определяне на 

1,25 (OH)2 D в серум. В готовия кит се използва мише антитяло, което 
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разпознава и се свързва с комплекса образуван от фузионен протеин с 

1,25(OH)2 D.  

 

4.13. Цитологично изследване на засегнати стави 

Материалите за цитологично изследване бяха разстлани на 

предметни стъкла и оставени да се фиксират на въздух, при стайна 

температура в продълпжение на 30 мин. След което, оцветяването на 

пробите беше извършено съгласно изискванията на стандартна методика за 

цитологично изследване - Haemacolor. Пробите преминаха през: Реагент 1 

(фиксиращ разтвор) – 5 х 1 сек; Реагент 2 – 3 х 1 сек; Реагент 3 – 6 х 1 сек; 

Реагент 4 (буферен разтвор) – 2 х 10 сек. След реагентната редица 

материалите бяха оставени да изсъхнат на въздух, при стайна температура. 

Микроскопското изслесдване и фотографиране бяха  извършени със 

светлинен микроскоп с вградена камера Euromex BioBlue. 

 

4.14. Хистологично изследване на засегнати стави     

Съгласно хистологична техника за получаване на трайни препарати 

за микроскопско наблюдение, изследваните проби бяха фиксирани в 10 % 

буфериран формалин. Фиксираните материали бяха обезводнени и 

включени в парафин, нарязани на срези с дебелина 5 µm, депарафинирани 

в ксилол, рехидратирани и оцветени с Hematoxylin-Eosin. Микроскопското 

изслесдване и фотографиране бяха  извършени със светлинен микроскоп с 

вградена камера Euromex BioBlue.   

Мравчената киселина не разрушава меките тъкани /хлабава 

съединителна тъкан и ретикуларна тъкан/ поради това се получават добри 

хистологични препарати. За целта взетите материали от кости също се 

фиксират в 10% формалин за 2-3 дни. След това се измиват в течаща вода 
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за 24 часа и се поставят в декалцинираща течност с мравчена киселина. 

Приготвят се два разтвора:  

 Разтвор А: 50 g натриев цитрат, 250 ml дестилирана вода; 

 Разтвор Б: 125 ml 90% мравчена киселина, 125 ml дестилирана вода; 

Разтвор А - 50 g натриев цитрат се разтваря в 250 ml дестилирана вода; 

Разтвор Б – 125 ml 90% мравчена киселина /не се разрежда/ се смесва със 

125 ml дестилирана вода. Преди употреба двата разтвора се смесват. След 

като костта се декалцинира /проверява се с нож или игла/ и се промива в 

течаща вода 24 часа и продължава включването по известната 

хистологична методика.  

 

4.15. Статистически методи 

Дескриптивна статистика беше използвана по отношение на пола на 

пациентите, възрастта, терапевтичен режим и резултатите от анализа на 

качеството на живот. Kruskal-Wallis tests, Post-hoc анализи и Mann Whitney 

test бяха прилагани за да се определи статистическата значимост на връзки 

и зависимости между променливите. 
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5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

5.1. Обсервационно, популационно проучване 

Литературните данни насочват към качествена промяна на 

фармакотерапията на РА след въвеждане на биологичните лекарствени 

продукти. С това проучване си поставихме следните изследователски 

въпроси: 

- Каква е фармакотерапия на на РА у нас? 

- Въведени ли са съвременни биологични продукти за лечение? 

- Какви други лекарствени и нелекарствени продукти използват 

пациентите? 

- Какви са разходите за лечение? 

- Какво е качеството на живот на болните с РА? 

В изследването бяха включени пациенти от всички най-големи 

клинични центъра в България. Асоциацията на пациентите с ревматоиден 

артрит в България подкрепи проучването и участва в събирането на 

данните. От първоначално анкетираните 200 пациенти, 63 попълниха 

кратката бланка (SF-36), бланка за оценка на качеството им на живот и 

отговаряха на критериите за включване. Обработакта на данните продължи 

с тези 63 пациента. От тях съотношението между жени и мъже е  88.9% 

(n=56) към 11.1% (n=11) (фиг. 7). Извадката потвърждава установеното и в 

други изследвания, че в случайно формирана група с пациенти с РА броят 

на жените обикновено е по-голям.  
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Фигура 7. Разпределение в зависимост от пола на пациентите в 

проценти 

 

При детайлно разглеждане на разпределението на пациентите в 

различните възрастови групи се установи, че 73% от всички пациенти с РА 

са на възраст над 50 години. Близо 21% са на възраст между 31 и 50 години 

и само около 6% са под 30 годишна възраст (фиг. 8). 

 

Фигура 8. Разпределение на пациентите според възрастовите групи 
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Фармакотерапията включва НСПВл, глюкортикостероиди, к-

БМАРЛ, б-БМАРЛ, лекарства за повлияване на костната плътност, гастро-

протектори и витамин Д. Биологично лечение може да бъде предписано с 

цел да се забави прогресията на заболяването и в комбинация с 

метотрексат или друго к-БМАРЛ. За целите на това изследване 

биологичната терапия и разпределението на пациентите подложени на това 

лечение се наблюдават и са представени отделно. Най-много пациенти 

една година преди проучването са приемали к-БМАРЛ. Този процент 

намалява наполовина за една година и в момента на проучването той е 

41%. Процентът на пациенти приемащи глюкокортикоиди се запазва 

относително непроменен и в момента на проучването той е 68%. В 

момента на проучването процентът на пациентите приемащи биологично 

лечение е 51%, което представлява тройно увеличение в сравнение с преди 

една година (17%). Пациентите приемащи витамин Д намаляват с 10% през 

проследявания период от една година и става 27% (фиг. 9). 

 

 

Фигура 9. Разпределение на терапевтичните схеми една година преди 

и в момента на проучването. 
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По отношение на изменение на предписваните терапии: при 36 от 

пациентите (57%) не са отразени съществени изменения на схемите им на 

терапия – не са добавяни нови лекарствени средства и не се е преминало 

към използването на изцяло различни групи лекарствени средства. При 

четирима от пациентите (6%) се е преминало от НСПВл или 

глюкокортикоиди към к-БМАРЛ. При трима от пациентите (5%) се е 

преминало от НСПВл или глюкортикостероиди към б-БМАРЛ и при 18 

пациента (29%) се е преминало от к-БМАРЛ към биологични (фиг. 10). 

 

Фигура 10. Процент на пациентите преминали на друго лечение. 

 

Предписваните б-БМАРЛ включват: etanercept, certolizumab, 

tocilizumab, golimumab, infliximab, adalimumab. Разпределението между 

различните биологични средства е представено в табл. 9. От нея ясно се 

вижда почти тройното увеличаване на броя пациенти, приемащи тази 

група лекарства. Броят на пациентите, приемащи tocilizumab се е увеличил 

от 5 на 12, като това остава и най-често предписваното биологично 

лекарство в момента на проучването. Наблюдава се и включването на три 

нови лекарства в момента на проучането в сравнение с една година преди 

това.  
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Таблица 9. Брой пациенти разпределени на различни биологични 

терапии една година преди проучването и в момента на проучването. 

INN Брой пациенти една година 

преди проучването 

Брой пациенти в момента 

на проучването 

Tocilizumab 5 (7.94%) 12 (19.05%) 

Certolizumab 4 (6.35%) 6 (9.52%) 

Golimumab 2 (3.17%) 2 (3.17%) 

Etanarcept 0 6 (9.52%) 

Infliximab 0 1 (1.59%) 

Adalimumab 0 5 (7.94%) 

Общ брой пациенти 11 (17.46%) 32 (50.79%) 

 

Приблизително 70% от пациентите са приемали комбинирана 

терапия без биологични медикаменти в схемата една година преди 

проучването, докато в момента на изследването този процент е намалял до 

37%. В момента на изследването значително по-голям е делът на 

пациентите, на които е предписана терапия с биологично в комбинация с 

друг продукт – 51%, докато преди една година този дял е бил 16%. 

Средните месечни разходи за фармакотерапия са се увеличили четири пъти 

в сравнение с една година преди изследването – от 289.53 лв. до 891.94 лв. 

в момента на провеждане на изследването (табл. 10).  

Таблица 10. Стойността на терапията разпределена спрямо 

терапевтичните групи за един месец. 

 Една година преди 

проучването 

В момента на проучването 

Терапевтична схема Брой 

пациенти 

Средна 

стойност 

SD Брой 

пациенти 

Средна 

стойност 

SD 

б-БМАРЛ +/- друго 

лекарство 

10 1523,56 514,45 32 1720,84 330,62 

к-БМАРЛ 3 13,07 15,27 0      

НСПВл 2 9,96 10,51 0      

Кортикостероиди 2 68,13 62,84 4 15,32 14,05 

Комбинирана терапия 

(без б-БМАРЛ) 

44 46,64 35,65 23 46,10 34,88 



 

66 
 

Най-високи са средните разходи на групата пациенти, която е 

подложена на терапия с биологични – 1720.84 лв. в момента на 

изследването и 1523.56 лв. една година преди него (Фиг. 11). 

 

Фигура 11. Разходи за фармакотерапията. 

 

Средното качество на живот измерено чрез въпросник SF-36 за 

пациенти диагностицирани с РА е почти 40 пункта при максимален 

възможен резултат 100. Най-висок е резултатът по отношение на 

„социални дейности “ – 53.56, следван от „емоционално състояние“ – 

51.62. Най-ниският резултат е регистриран по отношение на – 

„ограничение в ежедневните дейности“ – 25 (Фиг 12). 
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Фигура 12. Качество на живот на пациентите диагностицирани с РА. 
 

Средните разходи за фармакотерапията, отчетени една година преди 

изследването и изчислени чрез Mann Whitney test, са по-високи при жените 

47.28 лв. в сравнение с 20.27 лв. (p=0.042), при мъжете (табл. 11) 

Таблица 11. Mann Whitney test (независими групи) на две групи една 

година преди проучването 

 Жени Мъже 

Sample size 56 7 

Lowest value 2.5300 0.0000 

Highest value 1994.6900 46.6500 

Median 47.2750 20.2700 

95% CI for the median 31.0370 to 74.1794 0.01895 to 46.6339 

Interquartile range 21.4650 to 111.5300 12.5950 to 34.6575 

Average rank of first group 33.6607 

Average rank of second group 18.7143 

Large sample test statistic Z -2.033951 

Two-tailed probability P = 0.0420 

 

Статистически значима разлика се наблюдава във връзка с 

отношението между пола на пациентите и техните разходи за лечение в 

момента на изследването (Табл. 12). Разходите, отчетени по време на 
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изследването при мъжете са по-високи в сравнение с групата на жените 

(p=0.0388). 

Таблица 12. Mann Whitney test (независими групи) на две групи в 

момента на проучването. 

 Жени Мъже 

Sample size 56 7 

Lowest value 0.0000 1.9300 

Highest value 2023.0100 2049.1200 

Median 102.3350 1997.4100 

95% CI for the median 46.2393 to 1438.9713 4.2961 to 2049.0818 

Interquartile range 27.7250 to 1837.0300 1431.0575 to 2023.8775 

Average rank of first group 30.3125 

Average rank of second group 45.5000 

Large sample test statistic Z 2.066757 

Two-tailed probability                                    P = 0.0388 

 

Тестът на Kruskal-Wallis и Post-hoc показват статически значима 

разлика в средните стойности на показателя „Качество на живот“ и 

разпределението на пациентите в различните възрастови групи. 

Регистрирани са най-високи стойности на показателя във възрастовата 

група 21-30 години – 53.00. Пациентите във възрастовата група между 

41 и 50 години отчитат стойност на показателя 29.00, следвани от 

пациентите в групата 61-70 години – 22.32 и 29.60 при пациентите на 

възраст над 70 години (p=0.05). Същевременно Качеството на живот е 

оценено с 40.86 във възрастовата група от 51 до 60 години, което е 

значително по-висок резултат в сравнение с възрастовата група от 41 до 

50 години – 23.5 (p=0.05) (табл. 13). Най-младият пациент е с 

регистрирана най-висока оценка при измерването на Качеството на 

живот, което може да се обясни с ранната фаза на заболяването. 
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Таблица 13. Тестът на Kruskal-Wallis и Post-hoc анализ 

Test statistic 17.6372 

Corrected for ties  Ht 17.6372 

Degrees of Freedom (DF) 5 

Significance level P = 0.0034 

 Factor n Average Rank Different (P<0.05) 

from factor nr 

(1) 2 21-30 години 4 53.00 (2)(3)(5)(6) 

(2) 3 31-40 години 5 29.00 (1) 

(3) 4 41-50 години 8 23.50 (1)(4) 

(4) 5 51-60 години 22 40.86 (3)(5) 

(5) 6 61-70 години 19 22.32 (1)(4) 

(6) 7 >70 години 5 29.60 (1) 

 

 В обобщение на това проучване и в отговор на поставените 

изследователски въпроси можем да потвърдим, че фармакотерапията 

съответства на препоръките на терапевтичните ръководства, като ясно се 

следва последователността на лечение първоначално с НСПВл, 

впоследствие с конвенционални (главно метотрексат) и след това с 

биологични продукти. Въвеждането на биологичните продукти значително 

повишава разходите. Освен антиревматични лекарства пациентите 

използват и други продукти, основно такива, които съдържат витамин Д. 

Качеството на живот е ниско, като с напредване на възрастта и развитието 

на заболяването качеството се влошава и засяга  двигателната активност 

(ограничение в ежедневните дейности), болка, самооценката на пациентите 

за тяхното качество на живот. 

Въз основа на резултатите от това проучване, на фармакотерапията и 

относително високия процент пациенти приемащи витамин Д, както и 

литературните данни за противовъзпалителния и протективен ефект на 

витамин Д, беше разработен in vivo модел за установяване ефекта на 

витамин Д при колаген-индуциран артрит при мишки с оглед 

оптимизиране на фармакотерапията.  
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5.2. In vivo модел на колаген-индуциран артрит 

 Въз основа на резултатите от предходното проучване и литературни 

данни за действието на витамин Д в този раздел сме се опитали да 

отговорим на следните изследователски въпроси. 

- При разработен ин виво модел на колаген индуциран артрит върху 

мишки запазва ли се противовъзпалителното и протективно действие на 

витамин Д? 

- Добавянето на ветамин Д в експериментални условия към други 

антиревматични лекарства подобрява ли терапевтичните резултати при 

експериментални животни с CIA? 

 

5.2.1. Пилотно проучване 

За разработването на модел за колаген-индуциран артрит, беше 

проведен пилотен експеримент с 40 опитни животни – мишки (20 мъжки и 

20 женски) закупени от Вивариум Сливница, България, които бяха 

оставени да се аклиматизират във вивариума на Фармацевтичен Факултет, 

Медицински Университет София в продължение на седем дни преди 

започването на експеримента. За индуцирането на артрит беше приготвена 

емулсия с необходимите количества колаген (колаген тип 2CII) и CFA 

съотношение 1:1. За всяка мишка са нужни по 50 µl от емулсията. 

Емулсията беше инжектирана на 1.5 см дистално от основата на опашката 

на мишката, като се внимаваше да не се засегне кръвоносен съд. На 21 ден 

от първоначалната имунизация беше извършена допънителна имунизация. 

Първите симптоми на артрит бяха наблюдавани в периода между 16 и 18 

ден след първичната имунизация. При 85% (17 мишки) от мъжките опитни 

животни се появиха симптоми на артрит, докато при женските само 10 % 

(2 мишки) развиха артрит (фиг. 13). Това съответства на резултатите 

получени от Holmdahl et al. (1986a) и доведе до използването само на 

мъжки опитни животни в следващата фаза на експеримента.  
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Фигура 13. Честота на заболеваемост 

при женски и мъжки мишки след 

CIA. 

 

За определяне степента на възпаление беше използвана визуална скала 

(табл. 14). 

 

Таблица 14. Групи на визуалната скала 

Оценка Степен на възпалението 

0 Няма следи от зачервяване и подуване 

1 Зачервяване и леко подуване ограничено върху пищяла или глезена  

2 Зачервяване и леко подуване разпространяващо се от глезена към пищяла 

3 Зачервяване и средно подуване разпространяващо се към мететарзалните 

стави 

4 Зачервяване и тежък оток засягащ целия крайник или анкилоза на крайника 

 

От 17-те мъжки опитни животни 5 имат резултат от „4 - Зачервяване 

и тежък оток засягащ целия крайник или анкилоза на крайника” по 

визуалната скала за определяне степента на артрита, 7 животни имат 

3 

17 

Честота на заболеваемост при 
мъжки мишки 

Брой животни 
без артрит 15% 

Брой животни с 
артрит 85% 

18 

2 

Честота на заболеваемост при 
женски мишки 

Брой животни 
без артрит 90% 

Брой животни 
с артрит 10% 
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резултат „3 - Зачервяване и средно подуване разпространяващо се към 

мететарзалните стави”, три резултат „2 - Зачервяване и леко подуване 

разпространяващо се от глезена към пищяла” и две с резултат „1” (фиг. 

14). 

 

 

Фигура 14. Брой животни/степен на възпаление при мъжки мишки 

 

При женските мишки и двете животни, които развиха артрит имат 

резултат от „3 - Зачервяване и средно подуване разпространяващо се към 

мететарзалните стави” (фиг. 15).   
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Фигура 15. Брой животни/степен на възпаление при женски мишки 

 

 Едно от мъжките опитни животни, оценено с „4” по визуалната скала 

беше развило тежка форма на артрит, като се бяха възпалили и четирите 

лапи на животното (Фиг. 16).   

 

Фигура 16. Засягане на четирите лапи 
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Най-често засяганата лапа при 70% от животните беше задна лява (Фиг. 

17).  

 

Фигура 17. Най-често възпаление беше наблюдавано на задна лява 

лапа 

 

При женските животни беше възпалена само по една лапа и на двете 

мишки (фиг. 18). 

 

Фигура 18. Брой засегнати лапи разпределени по степента на 

възпаление. 
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Женските мишки развили артрит бяха оценени с оценка „3” (100%), 

докато при мъжките животни 29,42% бяха с оценка „4” и 41,17% с оценка 

„3” (фиг. 19). 

  

Фигура 19. Процент на степента на възпаление спрямо брой животни с 

CIA 

 

При измерването на възпалението чрез плетизмометър се 

наблюдаваха значими разлики между болните мъжки опитни животни и 

здравите. При здравите средния размер на лапата беше 0,19 ±0,03; при 

болните оценени с оценка „2” по визуалната скала средния размер беше 

0,25 ± 0,02; при опитните животни с резултат от визуалната скала  „3” 

резултатът от плетизмометъра беше 0,37 ± 0,03; при болните с резултат „4”  

големината на лапите беше 0,45 ± 0,02 (табл. 15).  
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Таблица 15. Корелация между визуалната скала и резултатие от 

плетизмометър при мъжки опитни животни 

Оценка спрямо визуалната скала Резултат от измерването с 

плетизмометър при мъжки опитни 

животни 

0 - Няма следи от зачервяване и 

подуване 

0,19 ±0,03 

1 - Зачервяване и леко подуване 

ограничено върху пищяла или 

глезена 

0,23 ± 0,02 

2 - Зачервяване и леко подуване 

разпространяващо се от глезена към 

пищяла 

0,25 ± 0,02 

3 - Зачервяване и средно подуване 

разпространяващо се към 

мететарзалните стави 

0,37 ± 0,03 

4 - Зачервяване и тежък оток 

засягащ целия крайник или 

анкилоза на крайника 

0,45 ± 0,02 

 

Резултатите от измерването с плетизмометър на женските мишки 

показват: норма от 0,17 ± 0,02; при развилите артрит женски животни 

оценени с „3” по визуалната скала размера е 0,33 ± 0,01 (табл. 16).  

 

Таблица 16. Корелация между визуалната скала и резултате от 

плетизмометър при женски опитни животни. 

Оценка спрямо визуалната скала Резултат от измерването с 

плетизмометър при женски 

опитни животни 

0 - Няма следи от зачервяване и подуване 0,17 ±0,02 

1 - Зачервяване и леко подуване ограничено 

върху пищяла или глезена 

- 

2 - Зачервяване и леко подуване 

разпространяващо се от глезена към пищяла 

- 

3 - Зачервяване и средно подуване 

разпространяващо се към мететарзалните 

стави 

0,33 ± 0,01 

4 - Зачервяване и тежък оток засягащ целия 

крайник или анкилоза на крайника 

- 
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Наблюдава се значително начално намаляване на спонтанната 

двигателна активност при мишките със степен на възпаление „4” и „3” по 

визуалната скала сравнение с контролата (фиг. 20). При животното със 

засегнати четири лапи и оценка по визуалната скала „4” се наблюдава и 

видимо ограничаване на полето на движение в клетката на апарата в 

сравнение с другите мишки от тази група. Това опитно животно беше 

изследвано отделно (фиг 21). 

 

 

Фигура 20. Двигателна активност спрямо визуалната скала 
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 Фигура 21. Двигателна активност на мъжка мишка с възпалени 

четири лапи и оценка „4” по визуалната скала 

Три седмици след допълнителната имунизация, 17-те мъжки мишки 

развили артрит бяха евтанизирани и мускулите на задната артритната лапа 

(tibialis anterior (TA), gastrocnemius, soleus и exterior digitorum longus (EDL)) 

бяха отпрепарирани и претеглени на везна модел Mettler AT201. 

Наблюдава се статистически значима разлика между контролната група и 

артритната група (фиг. 22).  

 

  

Фигура 22. Промяна на мускулната маса на задната артритната лапа 

(tibialis anterior (TA), gastrocnemius, soleus и exterior digitorum longus 

(EDL)) между контролната група и групата с артрит 
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Промените в тоталното тегло на засегната задна лапа корелират 

сигнификантно с процента на първоначална локомоторна активност 

изследвани в интервала между 14 и 20 ден след повторна имунизация.  

 

5.2.2. Изследване ефекта на витамин Д 

За извършването на втората фаза от изследването, бяха използвани 

405 мъжки опитни животни на възраст между 6 – 8 седмици закупени от 

Вивариум Сливница, България, оставени да се аклиматизират във 

вивариума на Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет София 

в продължение на седем дни преди започването на експеримента. Бяха 

закупени допълнително 10 мъжки опитни животни, които да служат за 

здрава контролна група. Те бяха отглеждани при същите условия като 

животните използвани за пилотния експеримент. Мишките бяха разделени 

на по 5 животни и отглеждани в прозрачни плексигласови клетки (20/10/15 

см) в контролирана среда: температура 22±3°C,  влажност 60% ±4% и 12 

часов цикъл светло/тъмно контролиран от автоматичен таймер. Храната и 

водата  бяха  на свободен  достъп.   

 От опитните животни бяха отделени на произволен принцип 135 

животни, при които започна третиране с витамин Д  по 2000 UI/kg 

перорално три пъти седмично в продължение на целия експеримент. Две 

седмици след започването на прилагането на витамин Д на всички опитни 

животни беше индуциран артрит.  За индуцирането му беше приготвена 

емулсия с необходимите количества колаген (колаген тип 2CII) и CFA 

съотношение 1:1, като за всяка мишка са нужни по 50 µl от емулсията. 

Емулсията беше инжектирана на 1.5 см дистално от основата на опашката 

на мишката, като се внимаваше да не се засегне кръвоносен съд. За по-

висока степен на проява на CIA,  на 21 ден от първоначалната имунизация 

беше извършена допънителна имунизация. Първите симптоми на артрит 

бяха наблюдават в периода между 16 и 18 ден след първичната 
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имунизация. На ден 21 след първичната имунизация от 219-те животни 

развили артрит, които не бяха третирани с витамин Д, 12 бяха 

евтанизирани, поради тежка форма на артрит, седем изключени поради 

гранични стойностти на визуалната скала и измерването с плетизмометър, 

а оставащите опитни животни бяха разделени в две групи от по 100 

животни. На първата група беше започнато прилагането на витамин Д в 

доза 2000 UI/kg пер орално три пъти седмично в продължение на 

останалото време от експеримента, а на втората не беше прилаган витамин 

Д (фиг. 23).  

 

Фигура 23. Алгоритъм на in vivo експеримент с колаген-индуциран 

артрит 
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При опитните животни, при които третирането с витамин Д беше 

започнато преди индуцирането на артрит, общия процент на заболелите 

животни е 64,44% (87 мишки), докато при животните без витамин Д 

процента е 81,11% (219 мишки) (p<0.01) (фиг.24; фиг. 25).  

 

Фигура 24. Процент на третираните с витамин Д животни преди 

индуцирането на артрит животни и нетретираните животни развили 

артрит 
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Фигура 25. Брой третирани и нетретирани животни с витамин Д преди 

колаген-индуцирания артрит 

 

От 87 опитни животни, развили артрит след прилагане на витамин Д 

преди индуцирането, 24 (27,58%) са оценени „4” по визуалната скала; при 

20 (22,99%) визуалната оценка беше „3”; при 10 (11,49%) животни 

резултатът е „2”; при 33 (37,93%)  резултатът е „1” (фиг. 24; фиг 25).    

От 219 животни не приемали витамин Д преди индуцирането, 12 

(5,48%) животни бяха развиха тежка форма на артрит по визуална скала 

„4”  и на четирите лапи, 93 (42,47%) животни имаха визуална оценка „4”; 
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при 97 (44,29%) оценка „3”;  10 (4,56%) оценка „2”; при 7 (3,20%) оценка 

„1” (фиг. 26; фиг 27). 

 

Фигура 26. Брой засегнати лапи разпределени по степен на възпаление 

при опитни животни развили артрит 
 

 

Фигура 27. Процент на степента на възпаление спрямо брой животни 

развили артрит 
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Животните развили тежка форма на CIA засягаща четирите лапи в 

„4”-а визуална скала, бяха наблюдавани в продължение на две седмици, 

след което евтанизирани съгласно в съответствие с Наредба №15 на МЗГ 

(2006) и Европейската Конвенция за защита на животните, използвани за 

експериментални и научни цели. 

След евтанизирането на 12 животни с тежка форма на артрит и на 

четирите лапи, броят засегнати лапи разпределени по визуалната скала се 

промени и в група „4” броят на засегнати лапи намаля на 93 при 

нетритираните с витамин Д животни. При третираните две седмици преди 

индуцирането на артрит животни разпределението се запази не променено 

(фиг. 28). 

 Процентът на степента на възпаление също се измени в групата на 

нетретираните животни, като с резултат „3” по визуалната скала стана по-

висок от този с резултат „4”. В третираната с витамин Д групя няма 

промени (фиг. 29). 

 

Фигура 28. Брой засегнати лапи разпределени по степен на възпаление 

след евтанизирането на дванайсетте животни развили тежка форма на 

артрит 
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Фигура 29. Процент на степента на възпаление спрямо брой животни 

развили артрит след евтанизирането на дванайсетте тежко развили 

артрит животни 

  

5.2.2.1. Изследване ефекта на антиревматоидни лекарства 

Спазвайки алгоритъма на експеримента бяха оформени следните три 
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седмично;  
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Това разпределение беше извършено на 21 ден след първичната 

имунизация. От нетретираните животни преди CIA и от третираните с 

витамин Д  преди CIA животни, по седем опитни мишки с резултат „1” 

бяха изключени поради гранични и некатегорични резултати от визуалната 

скалата и плетизмометър. 

Всяка от така образуваните три основни групи  беше разделена на 

десет подгрупи спрямо прилаганата терапия (табл. 17). 

 

Таблица 17. Разпределение на трите основни групи в десет под групи 

спрямо прилаганата терапия. 

Наименования на 

групите 

Витамин Д преди 

CIA (D-CIA) 

Витамин Д след 

CIA (CIA+D) 

Без Витамин Д 

(CIA-0) 

1. Control  8 10 10 

2. Etoricoxib (Etor) 8 10 10 

3. Diclofenac (Dicl)  8 10 10 

4. Leflunomide (Lefl) 8 10 10 

5. Methotrexate (MTX) 8 10 10 

6. Methylprednisolone 

(MPR) 

8 10 10 

7. Etanercept (ETA) 8 10 10 

8. Adalimumab (ADA) 8 10 10 

9. Tocilizumab (TCZ) 8 10 10 

10. Infliximab (IFX) 8 10 10 

 

Групата от 80 животни, при които прилагането на Витамин Д беше 

започнато преди индуцирането на артрит (D-CIA) беше разделена на 10 

подгрупи от по 8 животни. Разпределението беше извършено въз основа на 

резултатите от визуалната скала. Целта на разделянето беше да се постигне 

възможно най-близък резултат между различните групи според визуалната 

скала.  

В контролната група, etoricoxib, leflunomide,  diclofenac,  

methotrexate, methylprednisolone бяха включени по 2 животни с резултат 

„4” , две с резултат „3”, една с резултат „2” и три с резултат „1”.  
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В групите  etanercept, adalimumab, tocilizumab, infliximab бяха 

включени по три животни с резултат „4” , две с резултат „3”, една с 

резултат „2” и две с резултат „1”(табл. 18). 

 

Таблица 18. Разпределение извършено възоснова на резултатите от 

визуалната скала при група D-CIA 

Група/ визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой животни D-CIA 

1. Control 2 2 1 3 8 

2. Etor 2 2 1 3 8 

3. Dicl 2 2 1 3 8 

4. Lefl 2 2 1 3 8 

5. MTX 2 2 1 3 8 

6. MPR 2 2 1 3 8 

7. ETA 3 2 1 2 8 

8. ADA 3 2 1 2 8 

9. TCZ 3 2 1 2 8 

10. IFX 3 2 1 2 8 
 

Степента на възпаление измерена с плетизмометър на различните 

подгрупи беше отнесе към визуалната скала и резулататие са представени 

в таблица 19. 

 

Таблица 19. Степен на възпаление отнесено към резултата от 

визуалната скала в група D-CIA 

Група/ визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни D-CIA 

1. Control 0,45 ± 0,01 

(n=2) 

0,38 ± 0,02 

(n=2) 

0,25 

(n=1) 

0,24 ± 0,03 

(n=3) 

8 

2. Etor 0,47 ± 0,01 

(n=2)  

0,38 ± 0,02 

(n=2) 

0,25 

(n=1) 

0,23 ± 0,02 

(n=3) 

8 

3. Dicl 0,45 ± 0,01 

(n=2) 

0,36 ± 0,03 

(n=2) 

0,26 

(n=1) 

0,23 ± 0,02 

(n=3) 

8 

4. Lefl 0,44 ± 0,01 

(n=2)  

0,35 ± 0,01 

(n=2) 

0,24 

(n=1) 

0,22 ± 0,02 

(n=3) 

8 

5. MTX 0,46 ± 0,01 

(n=2) 

0,35 ± 0,01 

(n=2) 

0,26 

(n=1) 

0,22 ± 0,01 

(n=3) 

8 

6. MPR 0,46 ± 0,01 

(n=2) 

0,36 ± 0,02 

(n=2) 

0,27 

(n=1) 

0,24 ± 0,03 

(n=3) 

8 
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7. ETA 0,45 ± 0,02 

(n=3) 

0,37 ± 0,04 

(n=2) 

0,25 

(n=1) 

0,22 ± 0,03 

(n=2) 

8 

8. ADA 0,47 ± 0,02 

(n=3) 

0,37 ± 0,03 

(n=2) 

0,26 

(n=1) 

0,23 ± 0,01 

(n=2) 

8 

9. TCZ 0,48 ± 0,03 

(n=3) 

0,37 ± 0,03 

(n=2) 

0,27 

(n=1) 

0,23 ± 0,01 

(n=2) 

8 

10. IFX 0,47 ± 0,02 

(n=3) 

0,36 ± 0,01 

(n=2) 

0,25 

(n=1) 

0,23 ± 0,02 

(n=2) 

8 

 

Оставащите 200 животни от нетретираните преди CIA, бяха 

разделени на две групи по 100 въз основа на резултатите от визуалната 

скала (CIA+D и CIA-0). Всяка една от тези групи беше разделена на 10 

подгрупи, като основния критерии за разделянето беше резултата от 

визуалната скала, като целта беше подгрупите да имат максимално близък 

резулатат според визуалната скала. 

При групата CIA+D подгрупите бяха: контролната група и etoricoxib 

по четири животни с резултат „4” и „3” и две животни с резултат „2”. 

Групата на diclofenac  разпределението беше четири животни с резултат 

„4”, пет животни с резултат „3” и едно с резултат „2”. В групите 

leflunomide, methotrexate, methylprednisolone, etanercept, adalimumab, 

tocilizumab, infliximab по 5 животни с резултат „4” и „3” (Таблица 20). 

Таблица 20. Разпределение извършено възоснова на резултатите от 

визуалната скала при група CIA+D 

Група/ визуална скала  4 3 2 1 Общ брой животни CIA+D 

1. Control 4 4 2 0 10 

2. Etor 4 4 2 0 10 

3. Dicl 4 5 1 0 10 

4. Lefl 5 5 0 0 10 

5. MTX 5 5 0 0 10 

6. MPR 5 5 0 0 10 

7. ETA 5 5 0 0 10 

8. ADA 5 5 0 0 10 

9. TCZ 5 5 0 0 10 

10. IFX 5 5 0 0 10 
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Степента на възпаление измерена с плетизмометър на различните 

подгрупи беше отнесена към визуалната скала и резулататие са 

представени в таблица 21. 

 

Таблица 21. Степен на възпаление отнесено към резултата от 

визуалната скала в група CIA+D 

Група/ визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой животни 

CIA+D  

1. Control  0,46 ± 0,03 

(n=4) 

0,37 ± 0,03 

(n=4)  

0,26 ± 0,02 

(n=2) 

0 10 

2. Etor 0,45 ± 0,02 

(n=4) 

0,35 ± 0,03 

(n=4) 

0,25 ± 0,02 

(n=2) 

0 10 

3. Dicl 0,45 ± 0,02 

(n=4) 

0,38 ± 0,02 

(n=5) 

0,26   

(n=1) 

0 10 

4. Lefl 0,47 ± 0,03 

(n=5) 

0,37 ± 0,01 

(n=5) 

0 0 10 

5. MTX 0,46 ± 0,02 

(n=5) 

0,37 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

6. MPR 0,48 ± 0,04 

(n=5) 

0,36 ± 0,04 

(n=5) 

0 0 10 

7. ETA 0,45 ± 0,01 

(n=5) 

0,35 ± 0,02 

(n=5) 

0 0 10 

8. ADA 0,46 ± 0,02  

(n=5) 

0,35 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

9. TCZ 0,46 ± 0,04 

(n=5) 

0,36 ± 0,01 

(n=5) 

0 0 10 

10. IFX 0,47 ± 0,03 

(n=5) 

0,36 ± 0,02 

(n=5)   

0 0 10 

 

При групата CIA-0 подгрупите бяха: контролната група и etoricoxib 

по четири животни с резултат „4” и „3” и две животни с резултат „2”. 

Групата на Diclofenac разпределението беше четири животни с резултат 

„4” и шест животни с резултат „3”. В групите leflunomide, methotrexate, 

methylprednisolone, etanercept, adalimumab, tocilizumab, infliximab по 5 

животни с резултат „4” и „3” (табл. 22). Степента на възпаление измерена с 

плетизмометър на различните подгрупи беше отнесе към визуалната скала 

и резултатите са представени в таблица 23. 
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Таблица 22. Разпределение извършено възоснова на резултатите от 

визуалната скала при група CIA-0 

Група/ визуална скала  4 3 2 1 Общ брой животни CIA-0 

1. Control  4 4 2 0 10 

2. Etor 4 4 2 0 10 

3. Dicl 4 5 1 0 10 

4. Lefl 4 6 0 0 10 

5. MTX 5 5 0 0 10 

6. MPR 5 5 0 0 10 

7. ETA 5 5 0 0 10 

8. ADA 5 5 0 0 10 

9. TCZ 5 5 0 0 10 

10. IFX 5 5 0 0 10 
 

Таблица 23. Степен на възпаление отнесено към резултата от 

визуалната скала в група CIA-0 

Група/ визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой животни 

CIA-0 

1. Control 0,47 ± 0,02 

(n=4) 

0,38 ± 0,03 

(n=4) 

0,26 ± 0,03 

(n=2) 

0 10 

2. Etor 0,47 ± 0,04 

(n=4) 

0,36 ± 0,02 

(n=4) 

0,27 ± 0,04 

(n=2) 

0 10 

3. Dicl 0,45 ± 0,02 

(n=4) 

0,36 ± 0,02 

(n=5) 

0,25 ± 0,03 

(n=1) 

0 10 

4. Lefl 0,46 ± 0,03 

(n=4) 

0,39 ± 0,05 

(n=6) 

0 0 10 

5. MTX 0,46 ± 0,01 

(n=5) 

0,35 ± 0,02 

(n=5) 

0 0 10 

6. MPR 0,44 ± 0,03 

(n=5) 

0,37 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

7. ETA 0,45 ± 0,03 

(n=5) 

0,37 ± 0,02 

(n=5) 

0 0 10 

8. ADA 0,45 ± 0,02 

(n=5) 

0,36 ± 0,01 

(n=5) 

0 0 10 

9. TCZ 0,44 ± 0,02 

(n=5) 

0,38 ± 0,04 

(n=5) 

0 0 10 

10. IFX 0,46 ± 0,04 

(n=5) 

0,38 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

 

В проучването бяха използвани две лекарства от групата на НСПВл 

(etoricoxib и diclofenac), две от групата на к-БМАРЛ (leflunomide и 
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methotrexate), methylprednisolone и 4 от групата на б-БМАРЛ (infliximab, 

etanercept, adalimumab и tocilizumab). Дозите прилагани от различните 

лекарства бяха определени по литературни данни (табл. 24).  

 

Таблица 24. Вещества и дози на прилагане в различните групи 

Група D-CIA CIA+D 0-CIA-0 

1. Control 2000 UI/kg  пер 

орално Vit D през 

ден 

2000 UI/kg  пер 

орално Vit D през 

ден 

-  

2. Etor 5 mg/kg p.o на ден 5 mg/kg p.o на ден 5 mg/kg p.o на ден 

3. Dicl 5 mg/kg p.o на ден 5 mg/kg p.o на ден 5 mg/kg p.o на ден 

4. Lefl 5 mg/kg p.o на ден 5 mg/kg p.o на ден 5 mg/kg p.o на ден 

5. MTX 2,5 mg/kg p.o три 

пъти седмично 

2,5 mg/kg p.o три 

пъти седмично 

2,5 mg/kg p.o три 

пъти седмично 

6. MPR 5 mg/kg i.p на ден 5 mg/kg i.p на ден 5 mg/kg i.p на ден 

7. ETA 5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

8. ADA 5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

9. TCZ 5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

10. IFX 5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

5 mg/kg i.p три 

пъти седмично 

 Всички животни бяха проследени в период от 56 дни от 

допълнителната имунизация (ден 0). Възпалението беше измервано четири 

пъти – на ден 0, ден 14, ден 35 и на 56 ден. Използаваните методи за 

определяне на възпалението бяха визуална скала и изследване чрез 

плетизмометър.  

 

5.2.2.1.1. Проследяване на контролната група 

 При контролните групи не се наблюдава прогресия на възпалението 

след първоначалното индуциране на артрита, което потвърждава 

литературните данни (табл.25; фиг. 30).  
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Таблица 25. Резултати от проследяването на контролните групи за 56 

дни 

Control 

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

Control D-

CIA 

0,45 ± 0,01 

(n=2) 

0,38 ± 0,02 

(n=2) 

0,25  

(n=1) 

0,24 ± 0,03 

(n=3) 

8 

Control 

CIA+D 

0,46 ± 0,03 

(n=4) 

0,37 ± 0,03 

(n=4)  

0,26 ± 0,02 

(n=2) 

0 10 

Control CIA-0 0,47 ± 0,02 

(n=4) 

0,38 ± 0,03 

(n=4) 

0,26 ± 0,03 

(n=2) 

0 10 

 

Ден14 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

Control D-

CIA 

0,47 ± 0,02 

(n=2) 

0,37 ± 0,03 

(n=2) 

0,25  

(n=1) 

0,22 ± 0,02 

(n=3) 

8 

Control 

CIA+D 

0,46 ± 0,02 

(n=4) 

0,38 ± 0,03 

(n=4)  

0,27 ± 0,02 

(n=2) 

0 10 

Control CIA-0 0,47 ± 0,01 

(n=4) 

0,35 ± 0,02 

(n=4) 

0,25 ± 0,03 

(n=2) 

0 10 

 

Ден 35 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

Control D-

CIA 

0,47 ± 0,01 

(n=2) 

0,34 ± 0,01 

(n=2) 

0,25  

(n=1) 

0,23 ± 0,03 

(n=3) 

8 

Control 

CIA+D 

0,45 ± 0,03 

(n=4) 

0,37 ± 0,02 

(n=4)  

0,25 ± 0,02 

(n=2) 

0 10 

Control CIA-0 0,44 ± 0,03 

(n=4) 

0,37 ± 0,01 

(n=4) 

0,26 ± 0,03 

(n=2) 

0 10 

 

Ден 56 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

Control D-

CIA 

0,45 ± 0,03 

(n=2) 

0,36 ± 0,02 

(n=2) 

0,26 

(n=1) 

0,21 ± 0,03 

(n=3) 

8 

Control 

CIA+D 

0,44 ± 0,03 

(n=4) 

0,38 ± 0,03 

(n=4)  

0,25 ± 0,02 

(n=2) 

0 10 

Control CIA-0 0,46 ± 0,02 

(n=4) 

0,35 ± 0,03 

(n=4) 

0,26 ± 0,03 

(n=2) 

0 10 
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Фигура 30. Резултати от проследяването на контролните групи за 56 
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5.2.2.1.2. Проследяване групата на НСПВл 

При групите третирани с diclofenac не се наблюдава намаляване на 

възпаление на 56-тия ден независимо от приемането на витамин Д. При 

групата Dicl CIA-0 на 35-тия едно животно с оценка „2”, по визуалната 

скала на 14-тия ден му беше намалена оценката на „1”, но поради 

граничните резултати в двете групи степеннтта на възпаление не беше 

съществено повлияна (табл. 26; фиг. 31). 

Терапията с etoricoxib повлиява възпалението на 35-тия ден. 

Третирането с витамин Д не променя клиничния отговор от терапията.  

При групата Etor D-CIA едно животно с оценка „3”  на 14-тия ден, беше 

оценено с „2” на 35-тия ден. Наблюдава се и преминаването на едно 

животно с „4” до оценка „2” на 35 тия ден и едно с „1” в „2” на 35-тия ден 

в групата Etor CIA+D. В групата Etor CIA-0 се наблюдава намаляване на 

възпалението от „3” до оценка „1” на 35-тия ден. На 56-тия ден 

намаляването на възпалението при терапията с Etoricoxib продължава, като 

в групата Etor D-CIA едно животно от „2” е оценено с „1”. При Etor CIA+D 

едно е преминала в група „2” от „3” и едно от „2” в едно. Едно от 

животните в групата Etor D-CIA умря на 26-тия ден. В групата Etor CIA-0 

също умря едно животно на 43 ден (табл. 27; фиг. 32). 
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Таблица 26. Резултати от проследяването на diclofenac групите за 56 

дни 

Diclofenac  

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

Dicl D-CIA 0,45 ± 0,01 

(n=2) 

0,36 ± 0,03 

(n=2) 

0,26  

(n=1) 

0,23 ± 0,02 

(n=3) 

8 

Dicl CIA+D 0,45 ± 0,02 

(n=4) 

0,38 ± 0,02 

(n=5) 

0,26   

(n=1) 

0 10 

Dicl CIA-0 0,45 ± 0,02 

(n=4) 

0,36 ± 0,02 

(n=5) 

0,25 ± 0,03 

(n=1) 

0 10 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

Dicl D-CIA 0,43 ± 0,02 

(n=2) 

0,34 ± 0,02 

(n=2) 

0,25  

(n=1) 

0,21 ± 0,01 

(n=3) 

8 

Dicl CIA+D 0,45 ± 0,02 

(n=4) 

0,37 ± 0,03 

(n=5) 

0,26  

(n=1) 

0 10 

Dicl CIA-0 0,42 ± 0,03 

(n=4) 

0,36 ± 0,01 

(n=5) 

0,24  

(n=1) 

0 10 

 

Ден 35 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

Dicl D-CIA 0,43 ± 0,03 

(n=2) 

0,33 ± 0,01 

(n=2) 

0,24  

(n=1) 

0,20 ± 0,02 

(n=3) 

8 

Dicl CIA+D 0,44 ± 0,02 

(n=4) 

0,35 ± 0,02 

(n=5) 

0,25  

(n=1) 

0 10 

Dicl CIA-0 0,42 ± 0,02 

(n=4) 

0,36 ± 0,01 

(n=5) 

0 0,20  

(n=1) 

10 

 

Ден 56 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

Dicl D-CIA 0,42 ± 0,02 

(n=2) 

0,33 ± 0,01 

(n=2) 

0,24  

(n=1) 

0,21 ± 0,02 

(n=3) 

8 

Dicl CIA+D 0,43 ± 0,01 

(n=4) 

0,34 ± 0,02 

(n=5) 

0,24  

(n=1) 

0 10 

Dicl CIA-0 0,42 ± 0,02 

(n=4) 

0,36 ± 0,02 

(n=5) 

0 0,20  

(n=1) 

10 
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Фигура 31. Резултати от проследяването на diclofenac групите за 56 

дни 
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Таблица 27. Резултати от проследяването на etoricoxib групите за 56 

дни 

Etoricoxib  

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

Etor D-CIA 0,47 ± 0,01 

(n=2)  

0,38 ± 0,02 

(n=2) 

0,25  

(n=1) 

0,23 ± 0,02 

(n=3) 

8 

Etor CIA+D 0,45 ± 0,02 

(n=4) 

0,35 ± 0,03 

(n=4) 

0,25 ± 0,02 

(n=2) 

0 10 

Etor CIA-0 0,47 ± 0,04 

(n=4) 

0,36 ± 0,02 

(n=4) 

0,27 ± 0,01 

(n=2) 

0 10 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

Etor D-CIA 0,47 ± 0,01 

(n=2) 

0,36 ± 0,02 

(n=2) 

0,26  

(n=1) 

0,23 ± 0,01 

(n=3) 

8 

Etor CIA+D 0,44 ± 0,03 

(n=4) 

0,35 ± 0,01 

(n=4) 

0 0,22 ± 0,01 

(n=2) 

10 

Etor CIA-0 0,45 ± 0,02 

(n=4) 

0,34 ± 0,02 

(n=4) 

0,25 ± 0,01 

(n=2) 

0 10 

 

Ден 35  

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

Etor D-CIA 0,45  

(n=1) 

0,37  

(n=1) 

0,28  ± 0,02 

(n=2) 

0,22 ± 0,01 

(n=3) 

7 

Etor CIA+D 0,44 ± 0,03 

(n=3) 

0,34 ± 0,03 

(n=4) 

0,26 ± 0,01 

(n=2) 

0,23  

(n=1) 

10 

Etor CIA-0 0,46 ± 0,03 

(n=4) 

0,36 ± 0,02 

(n=3) 

0,25 ± 0,02 

(n=2) 

0,23  

(n=1) 

10 

 

Ден 56  

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

Etor D-CIA 0,43  

(n=1) 

0,36  

(n=1) 

0,28  

(n=1) 

0,22 ± 0,01 

(n=4) 

7 

Etor CIA+D 0,44 ± 0,02 

(n=3) 

0,35 ± 0,03 

(n=3) 

0,26 ± 0,02 

(n=2) 

0,23± 0,01 

(n=2) 

10 

Etor CIA-0 0,45 ± 0,02 

(n=3) 

0,36 ± 0,02 

(n=2) 

0,25  

(n=1) 

0,23 ± 0,01 

(n=3) 

9 
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Фигура 32. Резултати от проследяването на etoricoxib групите за 56 
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5.2.2.1.3. Проследяване групата на к-БМАРЛ 

При терапията с leflunomide, на 14-тия ден в групата Lefl CIA+D 

едно животно е преминало от „4” в „2”. Също на 14-тия в Lefl CIA-0 се 

наблюдава преминаване на мишка с резултат „3” по визуалнта скала в „4”. 

На 35-тия ден се наблюдава подобрение в Lefl D-CIA като едно животно е 

преминало от „3” в „2”, както и в групата Lefl CIA-0, от „4” в „3”. На 56-

тия ден не се наблюдават промени в степентта на възпаление и в трите 

групи (табл. 28;фиг. 33).  

Всички групи, на които им беше прилагано methotrexate показват 

подобрение на 35-тия ден. Едно животно с резултат „4” е станало с „2” в 

групата MTX D-CIA. В групите MTX CIA+D и MTX CIA-0 по една мишка 

с оценка „3” е станала „2”. На 56-тия ден в групата MTX CIA+D едно 

животно е преминало от „4” в „2” и едно от „4” в „3”. При групата MTX 

CIA-0 едно е преминало от „4” в „3” (табл. 29; фиг. 34). Едно животно 

приемащо methotrexate умря на 51-вия ден.   
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Таблица 28. Резултати от проследяването на leflunomide групите за 56 дни 

Leflunomide  

Ден 0 

Група/ 

визуална скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

Lefl D-CIA 0,44 ± 0,01 

(n=2)  

0,35 ± 0,01 

(n=2) 

0,24  

(n=1) 

0,22 ± 0,02 

(n=3) 

8 

Lefl CIA+D 0,47 ± 0,03 

(n=5) 

0,37 ± 0,01 

(n=5) 

0 0 10 

Lefl CIA-0 0,46 ± 0,03 

(n=4) 

0,39 ± 0,05 

(n=6) 

0 0 10 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

Lefl D-CIA 0,44 ± 0,02 

(n=2)   

0,36 ± 0,01 

(n=2)   

0,23  

(n=1)   

0,22 ± 0,01 

(n=3) 

8 

Lefl CIA+D 0,45 ± 0,03 

(n=4)   

0,37 ± 0,02 

(n=5)   

0,26  

(n=1) 

0 10 

Lefl CIA-0 0,46 ± 0,04 

(n=5)   

0,38 ± 0,03 

(n=5)   

0 0 10 

 

Ден 35 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

Lefl D-CIA 0,43 ± 0,01 

(n=2)   

0,35  

(n=1) 

0,24 ± 0,02 

(n=2)   

0,21 ± 0,01 

(n=3)   

8 

Lefl CIA+D 0,46 ± 0,02 

(n=4)   

0,34 ± 0,02 

(n=5)   

0,26  

(n=1) 

0 10 

Lefl CIA-0 0,45 ± 0,01 

(n=4)   

0,36 ± 0,03 

(n=6)   

0 0 10 

 

Ден 56 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

Lefl D-CIA 0,42 ± 0,01 

(n=2)    

0,33  

(n=1)   

0,24 ± 0,02 

(n=2)   

0,19 ± 0,01 

(n=3)    

8 

Lefl CIA+D 0,43 ± 0,02 

(n=4)    

0,35 ± 0,01 

(n=5)    

0,27  

(n=1)   

0 10 

Lefl CIA-0 0,42 ± 0,01 

(n=4)    

0,32 ± 0,03 

(n=6)    

0 0 10 
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Фигура 33. Резултати от проследяването на leflunomide групите за 56 

дни 
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Таблица 29. Резултати от проследяването на methotrexate групите за 56 

дни 

Methotrexate  

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

MTX D-CIA 0,46 ± 0,01 

(n=2) 

0,35 ± 0,01 

(n=2) 

0,26  

(n=1) 

0,22 ± 0,01 

(n=3) 

8 

MTX CIA+D 0,46 ± 0,02 

(n=5) 

0,37 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

MTX CIA-0 0,46 ± 0,01 

(n=5) 

0,35 ± 0,02 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

MTX D-CIA 0,43 ± 0,01 

(n=2) 

0,34 ± 0,01 

(n=2) 

0,24  

(n=1) 

0,22 ± 0,01 

(n=3) 

8 

MTX CIA+D 0,44 ± 0,03 

(n=5) 

0,35 ± 0,02 

(n=5) 

0 0 10 

MTX CIA-0 0,45 ± 0,02 

(n=5) 

0,33 ± 0,01 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 35 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

MTX D-CIA 0,42 

(n=1) 

0,32 ± 0,01 

(n=2) 

0,24 ± 0,01 

(n=2) 

0,20 ± 0,03 

(n=3) 

8 

MTX CIA+D 0,43 ± 0,02 

(n=5) 

0,32 ± 0,03 

(n=4) 

0,23  

(n=1) 

0 10 

MTX CIA-0 0,45 ± 0,02 

(n=5) 

0,33 ± 0,01 

(n=4) 

0,24  

(n=1) 

0 10 

 

Ден 56  

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

MTX D-CIA 0,42  

(n=1) 

0,29 ± 0,02 

(n=2) 

0,23 ± 0,01 

(n=2) 

0,20 ± 0,01 

(n=2)  

7 

MTX CIA+D 0,40 ± 0,03 

(n=3) 

0,31 ± 0,01 

(n=5) 

0,23 ± 0,02 

(n=2) 

0 10 

MTX CIA-0 0,41 ± 0,01 

(n=4) 

0,30 ± 0,02 

(n=5) 

0,23  

(n=1) 

0 10 
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Фигура 34. Резултати от проследяването на methotrexate групите за 56 дни 
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5.2.2.1.4. Проследяване групата на methylprednisolone 

Животните приемащи methylprednisolone  проявиха най-бърз и най-

ясен клиничен ефект сравнение с всички останали терапевтични групи. 

Ефектът се наблюдава още около 7-мия ден като беше и ясно отчетен на 

14-тия ден, независимо от према на витамин Д: MPR D-CIA – една мишка 

беше преминала от „4” в „2”, една от „3” в „2” и една от „2” в „1”;  MPR 

CIA+D – една от „4” в „2”, една от „4” в „3” и три от „3” в „2”; MPR CIA-0 

– три опитни животни са намалели от „4” в „3” и три от „3” в „2”. 

На 35-тия ден в групата  MPR CIA+D възпалението на едно опитно 

животни е намаляло от „2” в „1”, а в MPR CIA-0 от „3” в „1”. 

В групите MPR D-CIA и MPR D-CIA не се наблюдава промяна на 56-

тия ден, докато в групата MPR CIA+D едно животно е преминало от „4” в 

„3”. 
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Таблица 30. Резултати от проследяването на methylprednisolone 

групите 

Methylprednisolone  

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

MPR D-CIA 0,46 ± 0,01 

(n=2) 

0,36 ± 0,02 

(n=2) 

0,27  

(n=1) 

0,24 ± 0,03 

(n=3) 

8 

MPR CIA+D 0,48 ± 0,04 

(n=5) 

0,36 ± 0,04 

(n=5) 

0 0 10 

MPR D-CIA 0,44 ± 0,03 

(n=5) 

0,37 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

MPR D-CIA 0,40  

(n=1) 

0,30  

(n=1) 

0,26 ± 0,02 

(n=2) 

0,21 ± 0,01 

(n=4) 

8 

MPR CIA+D 0,43 ± 0,02 

(n=3) 

0,32 ± 0,01 

(n=4) 

0,28 ± 0,02 

(n=3) 

0 10 

MPR CIA-0 0,41 ± 0,01 

(n=2) 

0,34 ± 0,02 

(n=5) 

0,27 ± 0,01 

(n=3) 

0 10 

 

Ден 35 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

MPR D-CIA 0,41  

(n=1) 

0,30  

(n=1) 

0,25 ± 0,02 

(n=2) 

0,19 ± 0,01 

(n=4) 

8 

MPR CIA+D 0,40 ± 0,03 

(n=3) 

0,31 ± 0,01 

(n=4) 

0,27 ± 0,02 

(n=2) 

0,23  

(n=1) 

10 

MPR CIA-0 0,39± 0,02 

(n=2) 

0,30 ± 0,01 

(n=4) 

0,27 ± 0,01 

(n=3) 

0,24  

(n=1) 

10 

 

Ден 56 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

MPR D-CIA 0,41  

(n=1) 

0,29  

(n=1) 

0,27 ± 0,02 

(n=2) 

0,20 ± 0,01 

(n=4) 

8 

MPR CIA+D 0,42 ± 0,02 

(n=2) 

0,30 ± 0,01 

(n=5) 

0,26 ± 0,02 

(n=2) 

0,22  

(n=1) 

10 

MPR CIA-0 0,40 ± 0,02 

(n=2) 

0,32 ± 0,02 

(n=4) 

0,28 ± 0,01 

(n=3) 

0,23  

(n=1) 

10 
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Фигура 35. Резултати от проследяването на methylprednisolone групите 
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5.2.2.1.5. Проследяване групата на б-БМАРЛ 

Терапията с б-БМАРЛ включва три TNF-α инхибитора – etanercept, 

adalimumab и infliximab и един IL-6 антагонист – tocilizumab. 

Ефектите от терапията с тях се проявяват основно на 56-тия ден, като 

изключение  са групите ADA CIA+D и IFX CIA-0 при които по едно 

животно е с намалено възпаление още на 35-тия ден. При ADA CIA+D 

подобрението е от оценка „4” по визуалната скала в „3”, а при IFX CIA-0 е 

от „3” в „2”. 

Групата ETA D-CIA на 56-тия ден две мишки с оценка „4” са 

преминали в „3” и една от „3” е преминала в „1”. При ETA CIA+D две са 

преминали от „4” в  „3” и три от „3” в „2”. При групата не приемаща 

витамин Д една е преминала от „4” в „2” на 56-тия ден (табл. 31; фиг. 36). 

При adalimumab с витамин Д  преди CIA на 56-тия ден се наблюдава 

преминаването на едно живот от „2” в „3”. При ADA CIA+D едно животно 

е преминало от „4” в „2”, едно от „4” в „3” и две от „3” в „2”. При ADA 

CIA-0 кд 56-тия ден отново имаме преминаване на едно животно от „4” в 

„3” и едно от „4” в „2” (табл. 32; фиг. 37). 

 Терапията с IL-6 антагониста на 56-тия ден в групата TCZ D-CIA 

едно животно е преминало от „4” в „3”. При TCZ CIA+D едно от „4” в „3”, 

а при TCZ CIA-0 едно от „3” в „2” (табл. 33; фиг. 38). 

 При IFX D-CIA на 56-тия ден при едно от животните се 

наблюдаваше намаляване на възпалението от „4” в „3”. При IFX CIA+D 

едно от „3” в „2”. При IFX CIA-0 две животни от „4” са станали „3”, две от 

„3” са преминали в „2” и едно от „2” в „1” (табл. 34; фиг. 39). 

 В групата на IFX CIA+D една мишка умря на 23 ден след започване 

на третирането. Една мишка умря и в групата TCZ CIA-0 на 31 ден. 
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Таблица 31. Резултати от проследяването на etanercept групите за 56 

дни 

Etanercept  

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

ETA D-CIA 0,45 ± 0,02 

(n=3) 

0,37 ± 0,04 

(n=2) 

0,25  

(n=1) 

0,22 ± 0,03 

(n=2) 

8 

ETA CIA+D 0,45 ± 0,01 

(n=5) 

0,35 ± 0,02 

(n=5) 

0 0 10 

ETA CIA-0 0,45 ± 0,03 

(n=5) 

0,37 ± 0,02 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

ETA D-CIA 0,45 ± 0,02 

(n=3) 

0,36 ± 0,03 

(n=2)  

0,25  

(n=1) 

0,23 ± 0,01 

(n=2) 

8 

ETA CIA+D 0,44 ± 0,02 

(n=5)  

0,35 ± 0,02 

(n=5)  

0 0 10 

ETA CIA-0 0,46 ± 0,04 

(n=5)  

0,38 ± 0,02 

(n=5)  

0 0 10 

 

Ден 35 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

ETA D-CIA 0,43 ± 0,01 

(n=3) 

0,34 ± 0,02 

(n=2)   

0,24  

(n=1) 

0,22 ± 0,02 

(n=2) 

8 

ETA CIA+D 0,42 ± 0,03 

(n=5)   

0,33 ± 0,03 

(n=5)   

0 0 10 

ETA CIA-0 0,44 ± 0,03 

(n=5) 

0,35 ± 0,02 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 56 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни  

ETA D-CIA 0,41  

(n=1) 

0,32 ± 0,01 

(n=3)  

0,23  

(n=1) 

0,21 ± 0,01 

(n=3) 

8 

ETA CIA+D 0,40 ± 0,01 

(n=3) 

0,36 ± 0,02 

(n=4) 

0,27 ± 0,02 

(n=3) 

0 10 

ETA CIA-0 0,42 ± 0,02 

(n=4)  

0,33 ±0,03 

(n=5) 

0,26  

(n=1) 

0 10 
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Фигура 36. Резултати от проследяването на etanercept групите за 56 

дни 
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Таблица 32. Резултати от проследяването на adalimumab групите за 56 

дни 

Adalimumab  

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

ADA D-CIA 0,47 ± 0,02 

(n=3) 

0,37 ± 0,03 

(n=2) 

0,26  

(n=1) 

0,23 ± 0,01 

(n=2) 

8 

ADA CIA+D 0,46 ± 0,02  

(n=5) 

0,35 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

ADA CIA-0 0,45 ± 0,02 

(n=5) 

0,36 ± 0,01 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

ADA D-CIA 0,46 ± 0,02 

(n=3) 

0,35  

(n=1) 

0,27 ± 0,01 

(n=2) 

0,22 ± 0,01 

(n=2) 

8 

ADA CIA+D 0,42 ± 0,03 

(n=5) 

0,33 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

ADA CIA-0 0,44 ± 0,02 

(n=5) 

0,36 ± 0,04 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 35 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

ADA D-CIA 0,40 ± 0,01 

(n=2) 

0,32  

(n=1)  

0,26 ± 0,02 

(n=3) 

0,21 ± 0,01 

(n=2) 

8 

ADA CIA+D 0,42 ± 0,02 

(n=4) 

0,32 ± 0,02 

(n=6) 

0 0 10 

ADA CIA-0 0,41 ± 0,01 

(n=5) 

0,34 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 56 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

ADA D-CIA 0,39 ± 0,01 

(n=2) 

0,31 ±0,02 

(n=2) 

0,25 ± 0,02 

(n=2) 

0,20 ± 0,01 

(n=2) 

8 

ADA CIA+D 0,41 ± 0,02 

(n=3) 

0,30 ± 0,03 

(n=4) 

0,28 ± 0,02 

(n=3) 

0 10 

ADA CIA-0 0,41 ± 0,01 

(n=3) 

0,33 ± 0,03 

(n=6) 

0,27  

(n=1) 

0 10 
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Фигура 37. Резултати от проследяването на adalimumab групите за 56 

дни 
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Таблица 33. Резултати от проследяването на tocilizumab групите за 56 

дни 

Tocilizumab 

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

TCZ D-CIA 0,48 ± 0,03 

(n=3) 

0,37 ± 0,03 

(n=2) 

0,27  

(n=1) 

0,23 ± 0,01 

(n=2) 

8 

TCZ CIA+D 0,46 ± 0,04 

(n=5) 

0,36 ± 0,01 

(n=5) 

0 0 10 

TCZ CIA-0 0,44 ± 0,02 

(n=5) 

0,38 ± 0,04 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

TCZ D-CIA 0,48 ± 0,02 

(n=3) 

0,36 ± 0,02 

(n=2) 

0,28  

(n=1) 

0,22 ± 0,01 

(n=2) 

8 

TCZ CIA+D 0,47 ± 0,04 

(n=5) 

0,36 ± 0,01 

(n=5) 

0 0 10 

TCZ CIA-0 0,43 ± 0,03 

(n=5) 

0,37 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 35  

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

TCZ D-CIA 0,46 ± 0,03 

(n=3) 

0,37 ± 0,02 

(n=2) 

0,26  

(n=1) 

0,21 ± 0,01 

(n=2) 

8 

TCZ CIA+D 0,46 ± 0,02 

(n=5) 

0,34 ± 0,01 

(n=5) 

0 0 10 

TCZ CIA-0 0,44 ± 0,03 

(n=5) 

0,36 ± 0,03 

(n=4) 

0 0 9 

 

Ден 56 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

TCZ D-CIA 0,44 ± 0,02 

(n=2) 

0,37± 0,03 

(n=3) 

0,26  

(n=1) 

0,21 ± 0,01 

(n=2) 

8 

TCZ CIA+D 0,44 ± 0,01 

(n=4) 

0,35 ± 0,02 

(n=6) 

0 0 10 

TCZ CIA-0 0,42 ± 0,02 

(n=5) 

0,31 ± 0,01 

(n=3) 

0,27  

(n=1) 

0 9 
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Фигура 38. Резултати от проследяването на tocilizumab групите за 56 

дни 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0 10 20 30 40 50 60 

О
б

е
м

 

Дни 

TCZ D-CIA 

4 

3 

2 

1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0 10 20 30 40 50 60 

О
б

е
м

 

Дни 

TCZ CIA+D 

4 

3 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0 10 20 30 40 50 60 

О
б

е
м

 

Дни 

TCZ CIA-0 

4 

3 

2 



 

114 
 

 

Таблица 34. Резултати от проследяването на infliximab групите за 56 

дни 

Infliximab 

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

IFX D-CIA 0,47 ± 0,02 

(n=3) 

0,36 ± 0,01 

(n=2) 

0,25  

(n=1) 

0,23 ± 0,02 

(n=2) 

8 

IFX CIA+D 0,47 ± 0,03 

(n=5) 

0,36 ± 0,02 

(n=5)   

0 0 10 

IFX CIA-0 0,46 ± 0,04 

(n=5) 

0,38 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

IFX D-CIA 0,47 ± 0,02 

(n=3) 

0,34 ± 0,01 

(n=2) 

0,25 ± 0,01 

(n=2) 

0,23  

(n=1) 

8 

IFX CIA+D 0,46 ± 0,03 

(n=5) 

0,36 ± 0,02 

(n=5) 

0 0 10 

IFX CIA-0 0,44 ± 0,02 

(n=5) 

0,36 ± 0,04 

(n=5) 

0 0 10 

 

Ден 35  

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

IFX D-CIA 0,44 ± 0,02 

(n=3) 

0,33 ± 0,01 

(n=2) 

0,26 

(n=1) 

0,22 ± 0,01 

(n=2) 

8 

IFX CIA+D 0,46 ± 0,02 

(n=4) 

0,34 ± 0,03 

(n=5) 

0 0 9 

IFX CIA-0 0,43 ± 0,02 

(n=5) 

0,34 ± 0,02 

(n=4) 

0,28  

(n=1) 

0 10 

 

Ден 56 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

IFX D-CIA 0,42 ± 0,02 

(n=2) 

0,32 ± 0,02 

(n=3) 

0,26  

(n=1) 

0,22 ± 0,01 

(n=2) 

8 

IFX CIA+D 0,46 ± 0,03 

(n=4) 

0,33 ± 0,02 

(n=4) 

0,27  

(n=1) 

0 9 

IFX CIA-0 0,42 ± 0,01 

(n=3) 

0,32 ± 0,01 

(n=4) 

0,27 ± 0,02 

(n=2) 

0,23  

(n=1) 

10 
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Фигура 39. Резултати от проследяването на infliximab групите за 56 

дни 
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5.2.2.2. Изследване нивата на два метаболита на витамин Д 

На 56-тия ден от проследяването опитните животни бяха евтанизирани и 

бяха взети проби за изследване на два от метаболитите на витамин Д,  

биохимичните и хематологичните показатели.  

Според литературни данни насищането на вит. Д се постига след две 

седмици приложение, поради което  витамин Д беше прилаган в групата D-CIA 

две седмици преди индуцирането на артрит. Тези резултати бяха потвърдени от 

изследванията на двата метаболита на витамин Д (табл. 35). Изследваните 

метаболити са: 25-hydroxy vitamin D (25(OH)D) и 1,25-Dihydroxy Vitamin D 

(1,25(OH)2D).  

Таблица 35. Стойност на метаболитите на витамин D 

Група  25(OH)D ng/ml 1,25(OH)2D ng/L 

Control D-CIA 40.8 ± 3,2 12 ± 1,5 

Control CIA+D 37.1 ± 2,6 10.9 ± 1,9 

Control CIA-0 6.9 ± 0,3 6.4 ± 0,9 

 

Възоснова данни за насищането с витамин Д за изследването на 

биохимичните и хематологичните показатели, групите приемащи витамин Д 

преди CIA и след CIA бяха обединени. 

 

5.2.2.3. Изследване на биохимични показатели 

При биохимичните показатели на трите нетретирани контроли – здрави 

животни, животни с индуциран артрит и животни с индуциран артрит, 

приемащи витамин Д, не се наблюдаваха разлики от референтните стойности 

(табл. 36).  
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Таблица 36. Стойности на биохимичните показатели на контролните 

групи на 56-тия ден от проследяването 

 

При всички животни приемащи терапия, независимо от приема на витамин 

Д се наблюдаваше повишаване нивата на ALP. При повече животни бяха 

отчетени и по-високи нива на чернодробните ензими ASAT ALAT, резултати 

показващи възможно увреждане на черния дроб (табл. 37). 

 

Таблица 37. Стойности на биохимичните показатели на третираните 

групи на 56-тия ден от проследяването 
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5.2.2.4. Изследване на хематологични параметри 

При някои от хематологичните параметри се наблюдава леко 

повишаване нивата на процента на моноцитите, еритроцитите, хемоглобина, 

хематокрита и тромбоцитите в контролната група с индуциран артрит и 

витамин Д (табл. 38). 

 

Таблица 38. Стойности на хематологичните показатели на 

контролните, нетретирани групи на 56-тия ден от проследяването 

 

 

При третираните групи се наблюдава повишаване на левкоцитите, 

лимфоцитите, моноцитите, гранулоцитите, хемоглобина, хематокрита и 

тромбоцитите. Тези резултати могат да са индикатор за наличието на 

възпаление. Изключение от това е групата TCZ+D където всички тези 

стойностти са в норма. Намаление се отчита при средно съдържание на 

хемоглобин в еритроцита (MCH) и средна концентрация на хемоглобин в 

еритроцита (MCHC) (табл.39). 
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Таблица 39. Стойности на хематологичните показатели на 

третираните групи на 56-тия ден от проследяването 
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5.2.2.5. Хистологично изследване 

При хистологичното изследване в ставите на животните от контролната 

група се констатираха непроменени ставни капсули, покрити от синовиална 

интима, конституирана от макрофаги и фибробластоподобни клетки (фиг.40). 

.  

Фигура 40. Става на мишка от контролна група.  Интактна ставна 

капсула 

 

Епифизарните и диафизарни краища на костите са покрити със ставен 

хрущял, оформящ гранична линия в зоната между неминерализирания и 

минерализиран хрущял (фиг. 41). 

 

Фигура 41. Става на мишка от контролна група.  Ставен хрущял без 

изменения 
 

 В ставите на мишките с индуциран артрит, нетретирани, се установи 

хиперплазия на синовиалната интима. Същата беше инфилтрирана с 
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активирани макрофаги, лимфоцити, плазматични клетки и  единични 

сегментоядрени левкоцити. В субинтимната зона, освен акумулацията на 

изброените възпалителни клетки се наблюдават и кръвоизливи (фиг. 42; 

фиг. 43). По  ставната повърхност  на хиалинните хрущяли се констатират 

локални дегеративни лезии. 

 

Фигура 42. Става на мишка с индуциран артрит без витамин Д. 

Инфилтрация с мононуклеарни клетки и гранулоцити 

 

Фигура 43. Става на мишка с индуциран артрит без витамин Д. 

Инфилтрация  с възпалителни клетки и кръвоизливи 

  

При проведената тънкоиглена биопсия на ставите на мишки от същата 

група цитологично се установиха двуядрени клетки и мононуклеарни 

клетки, с вакуолизирана цитоплазма от макрафагеален тип (фиг. 44) 
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Двуядрена клетка Мононуклеарна клетка от 

макрофагеален тип 

Фигура 44. Двуядрена и мононуклеарна клетка от макрофагеален тип 

от става на мишка с индуциран Control CIA-0 

 

Слабо проявени хистологични изменения характерни за 

дегенеративно-възпалителна артропатия бяха установени при мишките с 

индуциран артрит третирани с витамин Д в продължение на две седмици 

преди CIA. Промените се изразяваха в акумулацията на единични клетки 

от клетки предимно от мононуклеарен тип, ситуирани в ставната 

субинтимна зона на стената. Липсваха дегенеративни изменения в 

хиалинния хрущял и кръвоизливи в ставната стена (фиг. 45). 

 

Фигура 45. Става на мишка с индуциран артрит третирана с витамин 

Д в продължение на две седмици преди CIA. Възпалителна клетъчна 

реакция с редуциран брой мононуклеарни клетки 
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5.2.3. Изследване на комбинираната терапия 

В третия етап на проучването бяха използвани 80 мъжки опитни 

мишки на възраст между 6 – 8 седмици закупени от Вивариум Сливница, 

България, оставени да се аклиматизират във вивариума на Фармацевтичен 

Факултет, Медицински Университет София в продължение на седем дни 

преди започването на експеримента. За индуцирането на артрит беше 

използвана същата методика както и в предишните два етапа. Първите 

симптоми на артрит бяха наблюдават в периода между 16 и 18 ден след 

първичната имунизация. На ден 21 след нея  82,5% (n=66) от опитните 

животни бяха развили CIA. От тях бяха отделени 48 с резулатат по 

визуалната скала от „3” и „4”(„4”- n= 24; „3”- n= 24). Тези 48 животни бяха 

разделени в 8 групи от по 6 мишки и проследени в продължение на 56 дни. 

От оставащите 18 бяха отделени 6 за контрола, като те бяха отглеждани 

при същите условия, както при третираните групи. Разпределението беше 

направено въз основа комбинираната терапия, с която ще бъдат третирани 

(табл. 40). Комбинираната терапия включваше четири групи с methotrexate 

в комбинация с etanercept, adalimumab, tocilizumab и infliximab и четири 

групи diclofenac с etanercept, adalimumab, tocilizumab и infliximab. 

Ефект от комбинираната терапия беше наблюдаван на 35-тия ден от 

проследяването. Като най-значим ефект се наблюдава в групата MTX + 

ADA където едно животно с възпаление с резултат „3” беше намаляло до 

„1” и  Dicl + ADA, където една мишка от „4” е оценена с „2” и една от „3” с 

„1”. На 56-тия ден и в групата MTX + ETA възпалението при едно животно 

беше намаляло до резултат „1”  от „3” (фиг. 46). 

На 26-тия ден една мишка от групата на MTX + ETA умря и броят на 

животните в тази група стана 5. 
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Таблица 40. Резултати от проследяването на комбинираната терапия 

за 56 дни 

Ден 0 

Група/ 

визуална 

скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

MTX + ETA 0,46 ± 0,01 

(n=3) 

0,37 ± 0,01 

(n=3) 

0 0 6 

MTX + ADA 0,45 ± 0,02 

(n=3) 

0,36 ± 0,03 

(n=3) 

0 0 6 

MTX + TCZ 0,47 ± 0,01 

(n=3) 

0,37 ± 0,02 

(n=3) 

0 0 6 

MTX +IFX 0,46 ± 0,02 

(n=3) 

0,38 ± 0,01 

(n=3) 

0 0 6 

Dicl + ETA 0,46 ± 0,02 

(n=3) 

0,38 ± 0,02 

(n=3) 

0 0 6 

Dicl + ADA 0,48 ± 0,01 

(n=3) 

0,36 ± 0,02 

(n=3) 

0 0 6 

Dicl + TCZ 0,46 ± 

0,01(n=3) 

0,34 ± 0,01 

(n=3) 

0 0 6 

Dicl + IFX 0,46 ±  0,02 

(n=3) 

0,35 ± 0,03 

(n=3) 

0 0 6 

 

Ден 14 

Група/ 

визуална скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

MTX + ETA 0,45 ± 0,01 

(n=3) 

0,36 ± 0,01 

(n=3) 

0 0 6 

MTX + ADA 0,44 ± 0,02 

(n=3) 

0,35 ± 0,03 

(n=3) 

0 0 6 

MTX + TCZ 0,47 ± 0,01 

(n=3) 

0,36 ± 0,02 

(n=3) 

0 0 6 

MTX +IFX 0,44 ± 0,02 

(n=3) 

0,38 ± 0,02 

(n=3) 

0 0 6 

Dicl + ETA 0,45 ± 0,02 

(n=3) 

0,36 ± 0,02 

(n=3) 

0 0 6 

Dicl + ADA 0,46 ± 0,01 

(n=3) 

0,32 ± 0,02 

(n=3) 

0 0 6 

Dicl + TCZ 0,46 ± 0,01 

(n=3) 

0,34 ± 0,01 

(n=3) 

0 0 6 

Dicl + IFX 0,45 ±  0,02 

(n=3) 

0,35 ± 0,01 

(n=3) 

0 0 6 

 

  



 

125 
 

 

Ден 35 

Група/ 

визуална скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

MTX + ETA 0,44 ± 0,01 

(n=2) 

0,37 ± 0,01 

(n=3) 

0,28  

(n=1) 

0 6 

MTX + ADA 0,42 ± 0,02 

(n=3) 

0,37 ± 0,03 

(n=2) 

0 0,22  

(n=1) 

6 

MTX + TCZ 0,45 ± 0,01 

(n=3) 

0,37 ± 0,02 

(n=2) 

0,27  

(n=1) 

0 6 

MTX +IFX 0,44 ± 0,02 

(n=2) 

0,35 ± 0,01 

(n=3) 

0 0 5 

Dicl + ETA 0,44 ± 0,02 

(n=3) 

0,37 ± 0,02 

(n=2) 

0,27  

(n=1) 

0 6 

Dicl + ADA 0,44 ± 0,01 

(n=2) 

0,33 ± 0,02 

(n=2) 

0,27  

(n=1) 

0,21  

(n=1) 

6 

Dicl + TCZ 0,45 ± 0,01 

(n=3) 

0,31 ± 0,01 

(n=3) 

0 0 6 

Dicl + IFX 0,44 ±  0,01 

(n=3) 

0,34 ± 0,03 

(n=2) 

0,29  

(n=1) 

0 6 

 

Ден 56 

Група/ 

визуална скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

MTX + ETA 0,41 ± 0,01 

(n=1) 

0,37 ± 0,01 

(n=2) 

0,26 ± 0,01 

(n=2) 

0,23  

(n=1) 

6 

MTX + ADA 0 0,37 ± 0,03 

(n=3) 

0,27 ± 0,02 

(n=2) 

0,22  

(n=1) 

6 

MTX + TCZ 0,42 ± 0,01 

(n=2) 

0,37 ± 0,02 

(n=2) 

0,27 ± 0,01 

(n=2) 

0 6 

MTX +IFX 0,43 ± 0,01 

(n=2) 

0,35 ± 0,01 

(n=1) 

0,26 ± 0,01 

(n=2) 

0 5 

Dicl + ETA 0,43 ± 0,02 

(n=2) 

0,36 ± 0,02 

(n=2) 

0,25 ± 0,01 

(n=2) 

0 6 

Dicl + ADA 0,44  

(n=1) 

0,32 ± 0,02 

(n=2) 

0,27 ± 0,01 

(n=2) 

0,22  

(n=1) 

6 

Dicl + TCZ 0,45  

(n=1) 

0,31 ± 0,01 

(n=3) 

0,28  

(n=2) 

0 6 

Dicl + IFX 0,41 ±  0,01 

(n=2) 

0,33 ± 0,03 

(n=2) 

0,26 ± 0,02  

(n=2) 

0 6 
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Фигура 46. Резултати от проследяването на комбинираната терапия за 

56 дни 

 

Оставащите животни от третия етап на експеримента и контрола с 

CIA  бяха оставени за наблюдение още шест месеца. Терапията на 

съответните групи беше продължена за този преиод. След шест месеца се 

наблюдава значително намаляване на резултата от визуалната скала както 

при котролата с CIA така и при животните с комбинирана терапия (табл 

41). В групата Dicl + IFX едно животно умря на 131 ден, а в Control CIA-0 

на 88 ден. 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0 10 20 30 40 50 60 

О
б

е
м

 

Дни 

Dicl + TCZ 

4 

3 

2 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0 10 20 30 40 50 60 

О
б

е
м

 

Дни 

Dicl + IFX 

4 

3 

2 



 

129 
 

Таблица 41. Резултати от проследяването на животните на 

шестия месец 

Група/ 

визуална скала  

4 3 2 1 Общ брой 

животни 

MTX + ETA 0 0 0,26 ± 0,01 

(n=3) 

0,23 ± 0,02 

(n=3) 

6 

MTX + ADA 0 0 0,27 ± 0,03 

(n=5) 

0,22  

(n=1) 

6 

MTX + TCZ 0 0 0,27 ± 0,02 

(n=2) 

0,22 ± 0,02 

(n=4) 

6 

MTX +IFX 0 0 0,26 ± 0,01 

(n=3) 

0,21 ± 0,02 

(n=2) 

5 

Dicl + ETA 0 0 0,25 ± 0,02 

(n=6) 

0 6 

Dicl + ADA 0 0 0,26 ± 0,01 

(n=3) 

0,22 ± 0,03 

(n=3) 

6 

Dicl + TCZ 0 0 0,28 ± 0,03  

(n=2) 

0,21 ± 0,01 

(n=4) 

6 

Dicl + IFX 0 0 0,25 ± 0,02  

(n=3) 

0,22 ± 0,01 

(n=2) 

5 

Control CIA-0 0 0 0,29 ± 0,02  

(n=3) 

0,24 ± 0,02 

(n=2) 

5 

 

 В обобщение на това проучване и в отговор на поставените 

изследователски въпроси можем да потвърдим, че витамин Д, прилаган 2 

седмици преди индуцирането на CIA, проявява протективен ефект, като 

намалява сигнификантно случаите на проява на ревматоиден артрит, както 

и тежестта на симптомите.  

 

Резултатите от проведените експерименти с прилагане на витамин Д 

след проява на артритно възпаление, както и комбинирането му с 

антиревматоидни лекарства, показват, че витамин Д не проявява 

протективен ефект, не повлиява хода на заболяването и не променя ефекта 

на изследваните антиревматоидни лекарства.  
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6. ДИСКУСИЯ  

 

В световен мащаб заболелите от РА са 0,5-1%, което го прави най-

честото хронично, системно автоимунно заболяване (Kiss et al, 2005). В 

България ревматоидният артрит като автоимунно прогресиращо 

заболяване свързано с високи директни разходи, увеличена 

нетрудоспособност и социална изолация. Тези му характеристики го 

правят значимо социално заболяване. Съгласно данните от проведеното 

проучване, се установи, че най-често пациенти с РА са на възраст над 50 

години (73%) и жени (88,9%).   

Постоянно увеличаващите се разходи за лечение бяха потвърдени и 

от проведеното популационно проучване, като за една година в периода 

2012-2013 г. те са нараснали от 289.53 до 891.94 лева на пациент за месец.  

Това съществено увеличаване стойността на фармакотерапията се дължи 

на тройното повишаване в процента на пациентите лекувани с б-БМАРЛ от 

17% на 51%,  както и на увеличаване на броя на предписваните 

биологични лекарства. Според данните от проучването на 

фармакотерапията през 2013 г. година са използвани три биологични 

лекарства: Tocilizumab (при 5 пациента), certolizumab (при 4 пациента) и 

golimumab (при 2 пациента). За периода от една година броят на 

пациентите приемащи tocilizumab e нараснал със 7 до 12 пациента, следван 

от две нови молекули – etanercept с 6 нови пациента и adalimumab с 5 

пациента. Тези резултати потвърждават световната тенденция за 

увеличаване броя на пациентите лекувани с биологични лекарства 

(Бояджиева и др, 2014). Според данни от ``Национален Съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствени продукти“ най-често предписвания  б-

БМАРЛ за 2016 година е adalimumab (NCPRMP, 2017). От резултатите на 

фармакотерапията получени се отчита и намаляването на половина на 

процента на к-БМАРЛ от 83% до 41%, както и относително високия 
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процент на пациенти приемащи хранителни добавки и най-вече витамин Д 

(37% през 2012 и 27% през 2013 г.).   

Средното качество на живот измерено чрез въпросник SF-36 за 

пациенти диагностицирани с РА е около 40 пункта при максимален 

възможен резултат 100, което още веднъж потвърждава, че РА е социално 

значимо заболяване. Най-висок е резултатът по отношение на „социални 

дейности “ – 53.56, следван от „емоционално състояние“ – 51.62. Най-

ниският резултат е регистриран по отношение на – „ограничение в 

ежедневните дейности“. Тези резултати потвърждават социалната 

значимост на РА, като инвалидизиращо и намаляващо производителността 

заболяване.   

Средните разходи за фармакотерапията, отчетени една година преди 

изследването и изчислени чрез Mann Whitney test, са по-високи при жените 

47.28 лв. в сравнение с 20.27 лв. (p=0.042), при мъжете. Наблюдава се 

промяна в средните разходи в момента на проучването и там те са 

значително по-високи при мъжете в сравнение с жените. Тази промяна в 

стойността на средните разходи се обяснява с увеличения брой мъже 

започнали терапия с б-БМАРЛ. 

Анализирайки резултатите от популационното проучване, беше 

разработен in vivo модел на колаген-индуциран артрит при мишки за 

определяне ефекта на витамин Д. Витамин Д потиска действието на 

простагландините, инхибира p38 стрес киназа сигнализирането и 

впоследствие повлиява и продукцията на про-инфламаторни цитокини 

(Krishnan & Feldman, 2011). Витамин Д повлиява над 200 гена, свързани с 

имунитета. Витамин Д засилва експресията на антиинфламаторните 

цитокини IL-4, IL-10, TFCß-1; модулира пролиферацията, 

диференциацията и ефекторните функции на Т-клетките, индуцира 

антиинфламаторното състояние на CD-8 клетките и инхибира 
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проинфламаторната активност на агресивните Тh-17 лимфоцити. 

Резултатите от пилотното проучване потвърждават литературните данни, 

че чувствителността за развитие на колаген-индуциран артрит при женски 

мишки е значително по-ниска (10%) сравненине с тази при мъжките (85%) 

(Holmdahl et al, 1986; Holmdahl et al, 1986a). Витамин Д, прилаган две 

седмици преди CIA, намалява сигнификантно случаите и тежестта на 

възпалението. Резултатите от проведеното изследване показват, че 

прилагането на витамин Д при вече индуциран артрит не променя 

прогресията на заболяването. В литературата съществуват противоречиви 

данни за ефекта на витамин Д прилаган преди индуцирането  артрит, с 

индуцирането или след проявата на симптомите (Larsson et al, 1998; 

Cantorna et al, 1998; Kostoglou-Athanassiou et al, 2012).  

При групите на к-БМАРЛ и б-БМАРЛ резултатът настъпва по-бавно 

(в рамките на 6 седмици), което отговаря на техния профил на действие. 

Мethylprednisolone намалява възпалението най-бързо и най-отчетливо, 

което се регистрира още на 7
ия

 ден от терапията. Ефектът при НСПВл е 

най-слаб, в сравнение с другите терапии.  

Биохимичните показатели, отчетени на 56
ия

 ден след повторната 

имунизация, показват повишаване в различна степен нивата на 

чернодробните ензими, при всички третирани групи независимо от приема 

на витамин Д. Повишаването на някои от хематологичните показатели 

подсказват за продължаващо възпаление на 56
ия

 ден от проследяването с 

изключение на групата третирана с tocilizumab+D, където хематологичните 

показатели са в норма.  

Третия етап на проучването включваше третиране на животните с 

комбинирана терапия. Най-отчетлив ефект се наблюдаваше при 

комбинацията на  methotrexate и adalimumab. Ефект имащ своето 

обяснение поради инхибирането на образуването на автоантитела от 
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methotrexate. Животните от третия етап бяха проследени в продължение на 

шест месеца след 56
ия

 ден от повторната имунизация, като терапията им 

продължи през този период. В края на 6ия месец се наблюдаваше 

значително намаляване на възпалението както във всички групи с 

комбинирана терапия така и в контролната група. Резултат отговарящ на 

литературните данни за CIA, а именно че възпалението има пик около 21 

ден след първичната имунизация, след което започва да намалява след 56
ия

 

ден от повторната имунизация (Brand et al, 2007). В клиничната практика, 

комбинацията се характеризира с  поддържане на клиничен отговор и 

ремисия при пациентите с РА в продължение на 4 години. Профилът на 

безопасност през първите 6 месеца е сходен с този след 4-годишно 

проследяване (Weinblatt et al, 2006). 
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7. ИЗВОДИ 

 

 

1. Ревматоидният артрит е социално значимо заболяване с 

увеличаващи се разходи за лечението му.  

2. Терапията с биологично лечение нараства от 17% на 51% за една 

година (2012-2013). Тази тенденция отразява световната прктика и 

продължава и в момента. Тя води до постоянно повишаващи се 

разходи за лечението на РА. 

3. Най-често предписваните б-БМАРЛ в периода на популационното 

проучване  са Tocilizumab (19%), Etanercept (9.5%) и Adalimumab 

(8%). Темпът на повишаване на честотата на предписване на 

Adalimumab, наблюдаван в проучването (от 0% през 2012 г. до 8% 

през 2013г.) се наблюдава и до сега, като това е най-често 

предписваното лекарство от групата  б-БМАРЛ през 2016 г. 

4. Наблюдава се полово зависима разлика при модела на колаген-

индуциран артрит (мъжки:женски 85%:10%), която е 

противоположна на наблюдаваната при хората. 

5. 70% от животните в пилотното проучване на колаген-индуциран 

артрит бяха развили артрит на задна лява лапа. 

6. Сигнификантно намаляване на двигателната активност се наблюдава 

при животните развили CIA в степен „4“ и „3“ по визуалната скала. 

7. Витамин Д, прилаган две седмици преди CIA, намалява 

сигнификантно (p<0.01) случаите и тежестта на възпалението. 

8. Витамин Д  не повлиява развитието на заболяването прилаган след 

проявата на симптоматиката  при CIA. 

9. Вит. Д в комбинация с други лекарства не повлиява техния ефект и 

хода на заболяването.  
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10. Methylprednisolone предизвиква най-бързо, ясно изразено и 

отчетливо намаление на възпалението (p<0.01) в сравнение с всички 

останали групи при монотерапията. 

11.  Комбинацията от Methotrexate и Adalimumab проявява най-изразен 

ефект при комбинирана терапия на колаген-индуциран артрит. 
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8. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Беше проведено обсервационно, популационно проучване съвместно 

с пациентска организация за оценка качество на живот, честотата на 

предписване на лекарствената терапия с различните групи лекарствени 

продукти и разходите за провежданото лекарствено лечение при болни с 

РА.  

2. Разработен и охарактеризиран е нов in vivo модел за катедрата, а 

именно колаген-индуциран артрит на мишки. 

3. Вит. Д в комбинация с други лекарства не повлиява техния ефект и 

хода на заболяването.  

4. Получените данни показват, че профилактичният прием на витамин 

Д сигнификантно намалява случаите на развитие и тежестта на протичане 

при този модел. Необходимо е тази зависимост да бъде допълнително 

анализирана и оценено нейното приложение за профилактика и превенция 

на РА. 
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Приложение 2.  

Анкета използвана в обсервационното проучване. 
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